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..مةاالف..

الهـح!مالهـحيناللهبللكل

!

!!مة

ونعوذعليهونتوكلبهولؤمنونستغفر.ونستعينهنحمدهللهالحمد)ن

ضللومنلهمضلفلااللهمد.منأعمالناوسيئاتأنفسناشرورمنبالله

عبدهمحمداَأنوأشهدلهث!رلهكلاوحدهاللهالاالهلاأنوأشهدهاديفلا

.1ورسوله

وبحد

كلاهما،أمرانوالباحثينالفراءيدييننأضعهالذىالكعابهذافبننازع

يك!ب.وهووذاكرتهالباحثهمفيحاضروكلاهما،مهم

1!حىِ-كَأ،بطَ!6لى

الدعوةمجالتربوكل!هفى!ضنفسيالماسَةالناسجمهورحاجة:الأول

الأولادمعالتعاملمجالوفي،نيهموالتأئيربالناسالاتصالمجالوفي،والحركة

ا!كنص!.والمدعو-شوالتلاميذ

والتربيةالنفسعلموفى،الاجتماعيةالحلومفيالباحثينحاجة:والثاني

منتنطقنأصيليةبطريقةمجالاتهمفيوالتصنيفالتأليفتجربةلخوضبخاصة

واللاحقين.السابقينالإصلامعلماءمقالاتومن،والسنةالكتابمبادئ

مجالفيالرئيسةالقضايابعضيتناوذ1أقآثكتاب"هذَافىالباحثحاولوقد

مؤصلاَتناولاَودعاةومعلمينوأمهاتآباءمنالمربينيهممماالتربوىالنف!علم

!حللثم،الإلهيوالهدي،الضرعيةالقواعدمنابتداءَ!طق،الامكانقدر

النف!علممجالفيمطروحةومبادئمفاهيممنموجردهوبماويستشهدويقارن

النرية.أو

ذلك(وتأصيلادراسةوتناولهاالقضاياهذه-ئرقعلى.الباحثحملومما



..الطمر"النفعىعل!..!

المحاضراتعقبنردالتيوالدعوةالترليةمجالفيالأسملةمنالكبيرالحدد

فاعاتفىا!اضراتكانتسواء،واهنصونالعلماء!هاكساركالمىرالندوات

والمراكزوالمنتدياتالمساجدفيالناسجمهررالىالموجيهْا!اضراتأمالدرس

والمصادرالمراجععلىوالالحاحالاستفهام:الأسكلةهذهوملخمى،ونحوهاالخير!ة

الختصويكاد،والتربيةالنف!علممجالفيالمستفيدونشهايتلقىأن!لحالًي

الكتبماهى:يقولع!ائلفمن،الصددهذافيترداليالأسملةعدد!حصىزلا

وسائل؟والسنةالكتابهدىمنوالنابحةالنفصيامالكأتفيدناا!يوالمراحَع

كتبمناألي!:يسألوآخر؟المجالهذافيبقر،شاتنصحناالثيالكعبماهي

علمكتبفيفرأنالفد:قائلومنأالنفسيةوالفوائدالعدرع!ةالنظرةبنكيم

وهناك،؟المطروحةالمسائلمنكئيرفيلاسلاماقولماندريل!لكننا،النف!س

وابرازها،المحلوماتجلبفيطريقتهموعن،والياحثيناثولفيناعنيسألىمن

المحاليرضوءفيومقبولةمؤ!لةتلكأوالطريقةهذهوهل؟المبادئئقحدوفي

.؟الاسلاميوالمَراثالشرعهة

ا!الهذافيوالدراصاتبالبحرثالمهتمينأسثلةعلى!حعبانرر!دومن

القلةهذهمنكئيرمستوىتدنيمنويحتار،والبحوثالمؤلفاتثلةمن!تار

وعملياَ.علمياَ

يعرفهماالىفيشيرالبضاعةقليلالأسثلةهذهمواجهةفينفسهالباحثوجد

قطبمحمدالأستاذكتاباتمثلبالتميزمحصفمحدودةأبحكلومؤلفاتمن

والدكتورنحاتيعثمانمحمدوالدكتور،مفلانوهمايدرىمالكرالدمحعور

فيوالتأليفللبحثجاريةمحاولاتهناكأنالى!يرئم"ونحوهمياطنمفداد

دراساتاخراجصددفىوباحثينعلماءهناكوأن،والتريةالنفسعلممجال

الحديثة.النفسيةوالمحلوماتالأصيلةالاسلاميةالنظرةيبنتجمعمهمةوأكحاث

التىالجماهبريةالصبنةذاتالنف!علمفروعمنالئربويالنفسعلمان

نظرناواذا.والمحلمونوالأمهاتالآباءوهمل!"الناسمنقطاعكبرمنهاكسمنهد



!..االترمة..

بينالمدرسةفييومهمربعتضونأنهموجدتللناشئةاليود4ِالزمنيةالمساحةفي

آباءهممعاليوممنالمتبقيمحظمو!ضون،المدرسيةالأجواءوفيالمعلحينيدى

فىنضحتهكمرةمعظميحيثىالناشىًأن!عنىمما،الأسريةالأجواءفيوأمهاتهم

وبهيمًاتهموبطريقتهموبسلوكهمبهميتأثروهواأبواأمشاعواالمربينأحضان

وسماتهم.

ا!تربوىالنفسعلمبمادةالفائقةالحنايةمنبدفلاكذلكالأمرداموما

ولكونوالشمولبةهصيةالإًلهذهالمواكبةالمهمةلتؤ!ىوإبرازهاوتسهيلهاوتأصبلها

بهاالعنايةعندبدفلاوالسماتوالحاداتوالأخلاقوالمسالكالأفكارتمىالقضية

الأخلاق!ذ-الذىهوالدينأناذ،االسرعيوالمنطلقالد!يالبعداحتسابمن

نأدنبغيالتربوىالنفىعلمفيفالمنطق.والضمهرالوازعولينيالمسالكويزكى

أوتصطدمالاذلكمنوأولى،الإلههةالثمر!ةوهدىين4امبادئمنيكرن

.الا!موهدىالدينقواعدمعالمبادئتلكتتناقض

لكنهالنف!علموفيالدعوةمحالفيجد!دمصطحالدعوىالنفىوعلم

باضباوهعالانسان!عاملونالذينالسلوكعلماءعلىولاالدعاةعلىبفريبليس

لاصنوانوالترلعةفالدعرة،ورمهالتربوىعلم!ر!نوهو،والعزكيةللعنايةمحلاَ

وهكذا،كذلكفبلهمنوالأنبياء،آنفيومربياداعيةكان*والرسوليفترقان

الدعوةتسبققد،تربويةدعوية،الغالبفيوظيفتهمكانتوالمصلحرنالعلماء

بدلامنهوسمعللداعيةاسثجابالذىالمدعوأنأذ4عنهاتنفصللاولكنهاال!ربية

مدرسته.وفينهجهعلىدمممنغير.!دىعلىأويدلِهعلى!ريىأن

ومستويلألها،وأسالعبهاموضوعاتهاحثمنراسعخصبمجالوالدعوة

رمستوىوأمزجتهمعواطفهمفيأيضامتنوعمجال-الناسوهم-الدعوةومحل

أيضا-والدعاةالخ...نموهمومراحلاستحابتهمولرجةقدراتهموتنوعذكاعمم

.شنوصن-الدعوةحاملوامره



..الرمر!النفعىعلم..!

التربوىالنف!علممجالمنمحميرايستفيدونوالمدعرينوالدعاةوالدعوة

إلىللدعوةخدمةالاسلامضوءفيالقضاياطرحعلىالنركبزنمما)ذا،الدعوى

النفسيةالداعيةفثقافةاومشكلاتهالقضالهاهاومحاطةلأساليبهاوتنولهماَالله

الميدانيةالأبحاثوعلى،وا!نمعالنف!فيالحالقستنعلىواطلاعه،والتربوية

والتربية،الدعوةتفدمفيجداَهاموتؤكدهاالسقهذهتوضحالتيوالتجرلمية

ونوعاَ.كمامنهماوالمربينالدعاةمرادوتحصيل،أهدافهماتحقيقوفي

الأهدافمثلالتربوىالنفسعلمموضوعاتلأغلبالكمابهذاتعرضوقد

كانتوتد،الخ...والتفاعل،والدوافع،والنمو،وأنواعهابمستويا-لهاالمَربوية

طرحوتم،المتبحةالطرقمنكئيرعنمختلفةللموضوعاتالنناولطريفة

والمبادئبالمفاهيمومقارنتها،قائمةموضوعاتومناقثة،جديدةموضرعات

فيمفيدةوقواعدتوجيهاتمناستخلاصهيمكنماواصتخلاص،والنبويةالقرآنبة

.والدعوةالتربية

،وأيدهاوزملاؤهأبلوم،يراهاكماعرضهاتمالمعرفيةالتربويةفالأهداف

الأهدافأما.السنةأوالقرآنمنالمساندةوالأدلةالشواهدالىمشيراَالباحث

مراتبعلىنتأسسحيثالنفسيالطرحعنتختلفالإسلامبةفالنظرةالخُلُقية

.(الاحسانثمفالإيمانالاسلام)الدينفىالناس

والسنةالقرآنفيوالسئيروالأمثلةوالشمواهدالأدلةالىبالنظرالدوافعبابوفى

الماد!ة،العضويةبالدائرةيمدأللدوافعومترابطاَشاملاَتشكيلاَهناكأنالباحثوجد

الدرافع،بقيةعلىالمهيمنةالأخرويةبالدائرةمنتهياَالوسيطةالدنيويةبالدائرةمثنياَ

ومثل،الغيبيةالدوافعمثلللدوافعجديدةطروحاتتوجدالتس!كيلهذاثناياوفي

ذلك.وغيروأساليبهالأخروىالحفزمرتكزات

بينالمقاونةفيالاجديدتوسعأواطالةثمةيكنلمومراحلهالنموبابوفي

بعدهومنأبياجيه،عليهسارالذيالمعرفيوالطرحالخلفيللنموالا!ميالطرح



!..مةاالف..

النموعلىاك!صربلالجسميأواللغويالنموالباحث!ناولولم،أكولبرج،

للمربين.طرحهاالضرورىالنموأنواعأهمَمنوهيالخلقيثموالنفسيالانفحالي

الباحثبهعنيوقد،الأساسيةالكتابأبحاثأحدفهوالتفاعلبابأما

واقناعهمالناسك!سبفيوالدقيقالبالغولأثرهوالمربينللدعاةالمهمةلخصوصيته

والمربينالدعاةمنكثبرنشلأنالباحثرأىوفي،شخصياتهموبناءتربيتهموفي

كيفيةعلىرركزالذىالجانبهذافيباعهملقصريعودانماانتاجبتهموضعف

التفسبراتطرحتموقد،والمتربينالمدعوينمعحسنةوعلاقةحميمةصلةافامة

الامكانقدرشمولياًطرحاالأمربهذاالمتحلقةوالخصالوالأسالببوالأساسات

منالاعتفادةمعالنبوىوالهديالقرآنىالأسلربعلىمتأسسةجديدةوبنظرات

.البابهذافيوالتربيةالنفىعلمفيالمطروحةوالأبحاثالنظريات

مكوناتالباحثفيهتناولالشخصيةبابهوالكتابلهذاالحاتموالباب

فيا!مسمابيوالجانب،ببعضهاالمكوناتهذ.وعلاثة،الأساسيةالشخصيه

الاسلاميةالرؤيةخلالمنذلككل،فيهاوالانحرافالسواءومحاليرالشخصية

موضوعالىالباحثوأضار،الفلسفةأوالنف!علمفىالموجودةبالرؤىمقارناَ

أبعادهلهالشخصيةالىالاسلاميالتأصيليالمنظورفيمسئماَمكوناَباعتبارهالروح

والتربو!ة.الدعويةوالبرامجالمناهجفيوالفاعلةالمميزةمسحتهولهوآثار.

يودأهلههوبماعليهوالثناءوحمدهاللهشكروبعدالمقدمةهذهختاموفي

فيمحاوراتوبينهمبينهجرىالذينوزملاءهأساتذتهيضكرأنالباحث

كسكروأن،مفيدةوملاحظات،صديدةآراءلهمفكان،الكعابموضوعاث

فكانوا،الدرسقاعاتفيالأبحاثهذهمنأطرافالىاستمحواالذلهنطلابه

شلالكها،وبسئ!،كائبهاأفادمماووعلرنأو!ترضونأويستدركونأويسألون

التطيقالىالنظر!ةانزالعلى-الأحيانثعنىفي-وع!اعد!عبهاوسهل

العملبة.الأمثلةمنوالاصنزادة



..ا!!النفصع!..!

أساتذةمنالمتواضمةالدراساتهذ.علىالمطلحينمنالباحث!دكصا

فقد،والاستدراكاتوالمقترحاتبالملاحظاتعليه!خلواالاومصمكيدفىوباحثين

علزمغاعضاَأو،لإسباعهينبغىموضوعاأو،)صلاحهيجبخطأالقارئيجد

أوالاتصالأوبالمشافهةهذافعلفمن.وأبرازهطرقهيحسنمهمأباباَأوجلاؤ.

والتوفيق.بالحيرالدعاءولهوالعرفانالشكرجزيلفلهبعيداَأمكانقرلماَا!لراصلة

وكفراناللرجاتبرفعالغيبظهرفيوخصو!اَلهالدعاءمنهميطبكما

دعواناوآخروكلضا.يحبهلماالحميعاللهوفقالنياتاخلاصعلىوالحونالزلات

محمدنبيناوالمرل!نالدعاةخرعلىوالححلاموالصلاةالعالمينربللهالحمدأن

و!حبه.آلهوعلى

لد!فمىمعيدفالئنعبد

الرياض

الآولىجمادىمنالثامنالحميسسبح

الأريحمعةبحدعشر.أمخامسةالسنةمن

الضريفةالنبوالهجرةمنوالألف



الأولالباب

التربويةاتالأ!

العامةالأهداف-

الإسلامىالمنهجوفنالأعلمافتصنبف-

وعكونلألهاال!لوبهيةالأهدافصباكة-

التر!ويةالأعدف!تصنيف-

المصفياأمالا:أولاَ

الحلقي!ال:لإليأ





!..اكريريالأهدا&..

العاهةا+-ات

!بنةلهاوالنيالتراوبةالأهداففيالدخولفبلالمناسبمن

السلوكعلملدراسةالعامةالأهدافالىالتطرقوالتصنبفالبناءحيثمنخاسة

سنةأوالقرمنيقرأعندماالدارسكلحظهاوالتي،الإصلامفيبهوالعناكة

دراسةمنوالجدوىبالفائدةالباحثحسخلالهاومن،!اللَهرسول

:الأهدافلهذ.!عان!ةليوفبما،المعرفةفروعمنالفرعهذا

قالكماصنعهودقة،خلقهوعنى،الانسمانفيبالتفكروالعقالاعنبار)1(

نعالى:

ألهلهم!ثينحثىأنفصهموليالآفاقليأيلااسرسهمإ

.)1((اطق

نعالى:ونال

وضرد!.مبفىحصهمهوأرالطفةمنعل!ا.األا!سانروأولمإ

!عمها".ومعموهيالطامءسمنتالخللهولسيمدلاَل!ا

")2(.عالمخلقلكلوهومرأأوللضأهاtال!ي

أفضلمنوهوونفسمةعباديةقيمةلهوابداعهاللَهخلقفيفال!نكر

التيالأنضدأعظممنوهو،!ممانهوز!ادةالانسانتوسظفيالقلوبلمحمال

(+.وجلوىمعنىذاتحباتهمنكونأنأرادوا)ذا،الأفرادحياةفيتنئر

.53:ضلتمور6)1(

.97-77:ص6صور)2(

الدامحةمنهنكر"كثالهفيطريمالك.د،ولهمولآع!تاَسدلهارلمكلصلللوضوعملاد!لولئد+(

.،اللهودالى



.هالهمر!النفص!ل!..

وعلى،التكو!عذاوأجزاءتكوتطبيحةعلىوالتحرف،الان!انفهم21(

ثحالى:قال،وعلواهروثوفعنواميسمنيحكمهوماالانسانيالحلوكطبيعة

1()"ثيصرونأفلاأنفسكموفيإ

والأبحاثالدراساتومن،أولاَالضرعيةالمصاكرمنالفهمهذاويسعتى

بغنوفد.ئانياَالأخرىالاجتماعيةوالعلومالنفسعلمفيوالتطيقبةالميدانبة

قولهمثلونوجهاتهالانسانطبائعمنعديدةجوانبكتابهفياللَه

!طر6:تحالىفولهومثل،(")2هلوعاَخلقالانسانإن!:تحالى

اللَهرسولولين،+("الفهسمبد"علهاالداصضرالثياللَه

موسىأليعنماوردمثلوتكوينهالانسانطبهعةمنجوانبأيضاَ!

الفه)إن:يقول!الفهرصولسمعت:قال-عنهالئهرضي-الأث!عرى

علىآدمد!ولباءالأرنىجمميعمنئيضهائضةمنآدمخلقوجلص

واظزنوالسهلوالأسودوالأ!ضالأعمرم!همفحاءالأرضتدر

.)،(،والطيبوالحيعث

والفطرة،والثسذوذوالصواء،وعدمهاالصحةحيثمنالسلوكعلىالحكم)3(

السلوكعلىالحكمالىوالوصول،)5(واليئحسينوالضرورة،وا!عساب

منماهوومعرفة،شرأوخيرمنإليهتنزعوماالبشر!ةالنفسدراسةيقتضي

واامكاناتها.طاقاتهاحدودومعرفةذلكعنخارجهووماوفطرنهاطبحها

السلوكعلماءالىالانسانيةللقراراتوالمتخذونوالأطماءالقضاةطجأولهذا

.12:اللالماتصرة(1)

.91:ر!اولسورة)2(

.03:الروم-لوة+(

ص!ي.صنحدثلو6،ا!رم!يأضجه)4(

،عملالأمعندرالأصرصةالفلعدكالرضاصهعلهللامان.لاكيضرورلأاللرككرن:يالضرورأصد)5(

!للومماتصكللإصا!هكلكنككلملأالسلوككون:ويلاصسى،ألع..واالرد!ا!لسرك

وفي.والا!لاعطالحالي



55يو"41لأهدفى05

الحكيعم.ليالبتَتبلىرأكهملمعرفة

(t)الدفسى4لدعرالمناعبةوالأسالمسيالطرقالىيالوصرل،الذالىالدعوةنعسالر

عدبلي،41ثرأا!اعلاوالأسبا!الراملوامحشم!اكلط،وهداينهاالبشرية

ريدس!هلالىاد،أةنصالىفال،الحيرطرونالىوشصويفهاالنفس

شالى:ولال،)1((أصسنهيدا!يوجماديماطسدةوالموعظةلاطكمة

مننالاا!لسف!ظاَكلتولولهمليتاللَهمنوسةأل!هما

.)2("صلك

والمملك،المالئحبلأثها،والعطاءيالمالنُجذبقدالبضريةوالنمس

علىفأفب!لواالمالاعطاممعندماقلويهمالمؤلفةمع!الرسولفعلكما

الثم!وجيهفىوال!تدرجيالكالنذرتجذبوقد،فيهودخلواالإسلام

مع!الرسولفملكما،الكهرالثقعلالجديدكصقئللالأنها،والنكليف

!مطهماطديدالدفىجوانسيعنلهسألونالأتونالذفىالجددالداخلينبعض

عندما-عنهالفهرضي-جبلبنلمحاذأوضحوكما،جرعاتعلى!لا.

)ك!.بالتدرجوأوصا.علعهم!دُمالذينالناسطبيحةاليمنالىذهب

الىثميللأنهاAالحيالثطيفىالنموذجوعرضيالفدوةأحباناَوثُجذب

وسلكهمالناسدعوةفيوالأسالهبالطرقننعددوهكذا،والمكلهداماكاة

.الاسلامفي

الح!بلأكحعنوالبحثوخصائصهالمترليظبائعبمعرفةوذلكالتريةتسهيل)5(

.)1(صووةاللحل:125

.951:سرانل3سورة2()

الىنتلهماللبايراأن،للمهادكضلىلأطحيهمينولَر.،كا-أهل،عأمثثيأنك:!!الضد+(

.11أصلام!همولحلالة،طل!عممراعاأ،9كلر!ح000وهكلاالصلفةالىننلهماصبايواأن،6الصلا



..الرعرممرالنفسعلم..

واتجاهاته.قبمهولبناءوقدراتهطاقاتهمنللإستفادة

تعالى:تال

وفىكيهمآيالهعالهميتلومنهمرسولاَالأمونليبعثالذىهو)

.)1((والحكمةال!بويعلمهم

المبدئية؟القابليةيحققالأولاًن،قبلهوالذىالهدفهذابينوالفرق

أما،التفصيلاتكلدونالعامالمبدأويتقبلالإسلامفيالمدعويدخلحيث

عندسيأتيكما،والقيمالاتجاهاتوتكوين،الشخصيةبناءفيحققالأخير

ونغببرها.والفبمالانجاهاتبناءعنالكلام

.2ةاله!مةصورة1()



!ما..الردودةال!الأهدا00

اللآبويةالا!ات

التلامبذ.صلوكنغببرخلالهامنبنمالنيالعملبة:بأنهاالنرببةنُحرث

تسعىالتيالسلوكامماطمنكثيرةذخيرةولد+المدرسةيدخلونفالتلاميذ

أمماطنعلمخلالمنوذلك(بحضهافيتغييراتإحداثإلىالتربية

ممارسةفرصنوفيرمع،إزالتهأوالآخربحضهاتعديلأوالسلوكمنجديدة

مصتوىعلىا!دارهاالتلاميذيستيمبحبثالمتغيرةالسلوكيةالأنماطهذه

والملائمة.المناسبةالظروففيالكفاءةمنمقبول

التربوية،الأهدافوتحديدوضعف!نالتربيةهدفهوهذاكانواذا

أننتوفعالنيالسلوكأمماطنصفلأنها،ضروربةمسمألةبعنبرببنهاوالنمببز

عمليةتصبحثمومن.التمكنمنملائمةبدرجةالتلاميذويمارسهايصدرها

هذهلاصدارالملائمةوالمواقفوالث!مروطالظروفوتوفيرتهيثة:هيالتعلم

)1(.المركوبةالسلوكيةالأمماط

ا!لمط:والأهدافا!ربويةالأهدالىديناالمعز

هما:رئهسينقصمينفيالتربوكةالأهدافمستوياتل!وزع

والمتربي،المر!بمثماعرالجانبهذاو!علق:المعنوىالداخلىالجانبأولأ:

الضىءقصدوهي(النية)عليهونطقالتربوىالعملنحوالداخليةوتوجهاتهما

علىبالغأهلرولهالناسلاءسا.خفينفسيداخليمصتوىوهو.)2(عليهوالعزم

التيالأخرىالمستويات!يقفيو-فىثر،وتوجهاتهاوجدكهاالتربيةنوعية

.!ردوىالنفسطم:صادق،آطلحطيأيوفيادانالر(1)

.23عىالاصلا!ة!ر!ةأهلاف،!اطنمتلادانالر)2(



..الرعرجم!النفسعلم..

بعد.فيماسنذكرها

فمنمانوىإمرىءلكلوإنمالالنياتالأعمالإنما):ط!اللَهرسرلقال

كانتومنورسولهاللهإلىفهجرلهووسولهالفإلىهبرلهكالت

)1(.هإليههاجرماالىفهجردهبنكحهااهرأةأوبع!يهالدنياهجرده

المهاجرةسلوكأنمعطم!الفهرسولاليهاأشارللهجرةمقاصدثلافهذه

تختلفالمهاجرصنمقا!دأنالا،بلدالىبلدمنالانتقالوهوواحدمظهرهفي

النية.علىمقاصدهمْحقيقفييعتمدالتربوىالسلوكوكذلك،بينهمفيما

أنها:للنيةالمهمةحاراومن

عملإلىقريبأثرهدنيويعملومن،عبادةإلىعادةمنالعملتحول-أ

فهوبالتربيةيقومعندماأنهالمربييحسوبها،ومجيدبعيدأثرهأخروى

نأ-أيضاَ-علمفإذا؟ونحوهماوالصومكالصلاةعبادىبعمليقوم

.مستمرةعبادةفيأنهعرفمتواصلةدائمةعمليةالتربية

غيرغيبياَعمقاَلهالأنوكيفاَكضاَوتنميهوتباركهالعملفيتزيد-ب

واقبالهالعبد!دقاللَهيحلموبها،ربهوبينالحبدبينالصلةفهي.مرئي

:!الفهرسولقال،و)عراضه!دودهمن

إلىيثظرولكنأجسادكمإلىولاصووكمإلىيثظرلااللهإن)

.)2(،وأعمالكمنلوبكم

وتصعب،الأمورتستعصيحيثذلكبحك!يكونالنيةوتخئف

خصوبةلا،سبخةأرضفيرورعأنهالمربيو!ح!،الحوائقوتظهر

.1،5،الحدثرتم61/،1ةلمباريخح،حبرابناني،البظريأحرجه1()

سلم.أضرجه)2(



..ا!ولو،الأمدافى..

قلوبفكأن،عليهاالتغلبأواختراقهاككنلاوحوائلحواحزأمامأنهأو،فيها

عنفضلاَ،منهالسماعلحقونلا،موصدةوآذانهم،مقفلةالسامين

لتالجهوقلة،وثزالهالتريوىالأثريضحفالمرييلهح!ىأو.لهالاعشجاية

بصيطة.محدودةوالحصيلة،واسعمحعيرفالجهد،وثمار.

الأهدافبرسمالجانبهذاويتعلق:العمليالظاهريالحانب:لانهاَ

نحدالجانبهذاوفي.وسماثهوأفعالهالخرلىسلوكنوجيهمحيطفي،وبنائها

لزيادةوذلكالمستوىهذاداخلالأهداففمبتهدفنظروجهةمنكعر

درجاتعبر،والتأئبرالانتاجيةعلىالمر!ومساعدة،تحقيقهاوتسهيل،جلائها

لبعض.بعضهاكلهد

تتضمنالتربويةالأهدافعبارةأن(9Ar)1حطبأبوفؤادوكسير

،الأهدافمنضتينبينيميزونماعادةالتربوونأنكما.محعيرةممان

ucationalالتربويةالأهداففصة Aims!التحليميةالأهدافوفئة،م

8 (1) Instructional Objectivesالقصوىالغاياتالىالتريويةالأهدافوتشير

وتمثل.الانسانيالمسنوىعلىالتربوىالنظاملنوخهاتالمدىيعيدةوالنوقحاث

الأهدافوهذه.الدراصيةالمناهجطبيعةلتحد!دنظر!ةموجهاتالأهدافهذ.

النعليميةالأهدافتضيرل!نما.وساسنهاالتربيةمنظرىمنخاصةلجانمْحددها

JJIالموخلالمنالتلاميذكمسبهاالتيالنوعيالأداءأمماطالى blوطرق،راسية

عباراتهيآخركحنىأو.الأهدافهذهلتحقيقالمستخدمةا!تلفةالتعليم

الأهدافوهذ..التعلمنتبجةالمتربيبهكرمأنكلكنلمادقيقاَتحدالداَمحددة

ودقهقاَمباشراَقياساَوقباسهاملاحطهاكلكن،سلوكبةعباراتفيتصاغ

.!رلويبنىعلم:لوليا!دمحد:انظر(1)



..ال!5!النفص!..

عدمه.من!بقهاتمقدالأهدافهذ.كانتاذامالتحد!د

للأهدافالاجرائيالنحد!دهيالنمليمبةالأهدافأنذلكمنو!ببن

بعضوهناك.التراويالنفسلعلمالأساصيةالمهاماحدىتحضروالتي،التربوية

التربوية،-الأهدافمنالفكتينهلألبنمعئئطابقأنلاكلكنالتيالأهداف

منالفئتينهاتينيينوسيطةمسمتوياتفيوصفهايستدعيمما،التملهمية

التريوية،للأهدافمختلفةمستوياتتوجدأنهالىذلكوك!ير،الأهداف

.)1(الأهدافهذ.تخصصأوتحريدثرجةباختلافتختلف

7191()!كد!athwohl&!!وبا!كراثواهلو!قترح

هي:سيكل،تللاثالىا!المعةاالرلوالةالأهداقلص!هد

للأهدافالعامالمصتوى-ا

.للأهدافالمنوسطالمسنوى-2

.للأهدافا!ددالمستوى-3

لالحمليةالمحنيةالتربويةالمؤسصاتواقعمعو!جاوب"وجيهاخعراحوهو

متخصصجهازالىاالاجماليةيالسياسةالُعنىعاممركزىجهازمن"التعليصية

لتحقعق!دفمباشرجهازالى،التريويةوالمناهجالخط!بأهداف!ني

ا!تمعوطبيحةالانسانطبيعةمعيت!اسبأنهكما،التريويةالحمليةتفصيلات

.والسماتالسلوككمسابفيالتدرجية

الفرديحباةيحطحيث،ئ!مولبة!مرآخرهدفأالأسلاميالمنهجو!ضمن

وهو،النربو!ةالحملبةعلبهنفومالذىالنهاليالهدفهوو!د،وووجههاالكلبة

.ا!ريوىالدفسعلم،سادي9عال،بأيوفيلدانعر(1)



..ا!ربوتالأهداف..

المنهجوفقالأهدافتصنيفيمكنذلكعلىوبناء.(الحبودية)هدف

أربعفى،خرىالاًالتربويةالنظروجهاتتطرحهمماالإستفادةمع،الإسلامي

الآتي:النحوعلىالجزئيةالأهدافإلىالكليةالأهدافمنتتدرج،مستويات

،11جدولوانظر

مالالدرجةا

لحياةائىلنهاا

التعليميالنظامالعام

والخططالمناهجالوسيط

الدراسيةالوحدةالخاص

العحليالظاهريالحانبفيالترير!ةالأهدافدرجاتفي،11جدول

نشاطاتغايةوهو،العامةالحياةبهدفويتعلق:الد!يالمسثوى-9

رضاالانسانبها!الالتيالحبوديةتحقيقفيوكحثل،جميعهاوأعمالهالانسان

.الحياةجرانبجميعفيلفهالعابدالفردولا!جاد.)1(الآخرةفيوالفوزاللَه

)2(0(ليبدونالاوالأد!اطنخلقتوما!:نعالىتال

لاالعاينوبلئهوممميومحاىونصكيصجيانثلأ:نعالىوتال

+(.(المسلبنأولوألاأمرتول!لكلهدوالك

.96عى،الإسلامضوءفيهر!ةالىمدخل،الافيالرصنعبدانظر1()

.65:اللاولتسووة2()

.V%2:الأنعامصورة+(.



..ا!عرجم!النفسعلم..

تحقبقهنحووسعواالشاملالهدفهذاالمسلمينمنالأولالجيلوعىوقد

إلىهناونضير،عليهالناسلتربيةوعمل،ط!الفهرسولإليهدعاماأودوهو

بذلك.تشهدالتيوالنماذجالمواقفبعض

اللَه!ورسول،!كنىأبيمعشابلفلامإني":عبادبنربيعةقال

)!ي،الفهرسولإني،فلان!ابنى:فيقول،العربمنالقبائلمنازلىعلىيقف

مندونهمنتعبدونماتخلعواوأن،شيثا41َتشركواولاالفهتحبدواأنيأمركم

)1(00010الأندادهذ

التابعينوعند،عنهمالفهرضي،الصحابةعندالهدفهذاوضحوهكذا

عنه-الفهرضي-وقاصأمىاقسعدأرصلهعندما،عامربنربعىفهذا،لهم

وقد،عليهندخل-الفارسيةالجيوصققائد-(رستمالىرسرلاَالقادسيةقبل

.قصيرةوفرسوترس!فيقهبثيابربعىوكان،ذهبمنسريرعلىجل!

ببعضوربطهانزلثم،البساططرفعلىبهاداسحتىراكبها-نرلولم

اممم؟جاءما:رستملهفقال)،النمارقفوقرمحهعلىكوكاًوأقبلالوسائد

ومن،وحدهاللَهعباد!الىالعبادعبادةمنشاءمنلنخرجابتعثناالفه:فقال

)2(،00الاسلامعدلالىالأد!انجررومنوالآخرةالدنياسعةالىالدنياضيق

ذاتالأهدافإلىالمستوىهذاويضير:العاماالردويالمسثوى-2

التربوالة.بالأهدافعليهايطقماوهي،والتعميمالتحريدمنالعاليةالدرجة

النربوى،للنظامالتربويةالعملهةمملالنهائهةالهصلةيوصفنُحنىالأهدافوهذ.

:الأهدافه!هامكلةومنوالتعليمللنربيةالعامةالسياسةلجانمسكوليةوهي

الكونالىالطلبنظرةلهانستقصهمالني،الاسلاميةالعقيدةدعما-

.4:4126!لليرال!رة،هنلماينانظر(1)

.227،228عى،!الكلفيسالم،ثطيسدانر)2(



.هيةبو!رادمدلأا50

الأساسية،بالمفاهيموتزويده،والآخرةالدنيافيوالحياةوالانسان

اليه،الدعوةعلىقاثراَ،بالاصلاممعتزأتجعلهالتىالاسلاميةوالثقافة

عنه.والدفاع

التوحيد.لرايةالحاملةالاسلاملأمةالحيالانتماءتمكين-2

لائق.بمسثوىالحياةمياد-فىفيللعملالطلابسائرتهيئة-3

وبدنباً.روحباًاللَهسببلفيللجهادالطلاباعداد-4

الفكريةمشكلاتهموعلاج،الإسلاماع!اسعلىالاثمبابرعاية-5

حياتهممنالحرجةالفترةهذهاجتيازعلىومساعدتهم،والانفعالية

.)1(وسلامبنجاح

التحديدينقصهاأنهالمستوىهذاعلىالأهدافهده!ياكةمنويتبين

،وتنطرانهماَالقارىءلها،يستريحجداعامةعباراتفهي،والواقحية

يجدلنالمتربيأنكما.تربريةلخبراتنرجمتهافيصعوبةيجدولكنه

عندها.ينتهيبارزةمعالمأو،عليهايسيرمحددةخطوات

ذاتالأهدافإلىالمستوىهذاوكمبر:ال!وصلا!ردويالمسس!وى-3

النربوبةالأهدافعبارةعلبهاوعللق،والنحدبدالنعحبممنالمنوسطةالدرجة

المتوفعالنهائيالأداءأوالسلوكأمماطبو!فالأهدافهذهوتُعنى،الضمنية

المثضابهةالمناهجمنمجحوعةأو،معيندراميمنهجدراسةبحدالمثراتمنسلرره

صهاكةونعد.العامةالكربو!ةللأهدافهانحوعلىترجمةالأهدافهذهوثعكبر

التنفيذىالمصترىمحلىالنريو-لةالسلطاتمحمزلباتمنالأهدافهذ.

،59،69،101:المراهـرثموهي،الصردةاليرمةللمعلكة!تالطصةعناطت؟هلمببله1()



..!الهههالنفعىهلم..

الأمدالى:ه!هأمثلةومن

الدالية:العلومأهدالى

.واخعدارشوةواعتنافهيالاصلامالاعتزاز-

خرافةمنخالياَوالآتيةالصاعدةللأجيالوتورف،البدعمنالديىننقية-

المبطين.وتحريفالمبتدعين

منالاستحعاءفيالاصلام!الضعورحيو!ة!رئدالذى،الدفيالح!تنمية-

مفباساَالاسلامواتخاذوالأفعالالأفوالفيوالفبحيالحسنوالنأثر،الفه

كلها.الأشهاءعلىالحكمفيومحاراَ

الاجماعة:الموادأهدالى

ثبات!ن،والمنطررالثايت!نالنمبيزعلىالطالبلدىالمفدرةنكوين-

...(الاجرا!ات)ونطور)المبادكله!(

ومواطن،والماد!ةالمعنو!ةوثرواثهاالاسلاميةأمتهفوةبمصادرالطالبتعر!ف-

الخ....متهااوكرتهاص

وتنمعنها،علطبهاالذأنعمالنيواستعداداتهبقدراتهالفردتحريف-

)1(السواء.علىوا!عمعللفردالمثمرةالمفهدةالوجهةوتوجيهها

الثفس:علممادةأهدالى

وعييزكدمماالبضرىوالسلوكالانسانيةالنفسفيالئهآ!اتمعرفة-

يالعبادةيفردلأنالمستحقوحد.وأنه،وعظمتهبالفهبالإكلانالطالب

اهداف)،الثانويةالمرحلةفهج،التربريالتطرر،العوديةالعريةالمملكة،المعارتوزارة(1)

أرقاماياهداف(الاجتماعيةالموادأهدات)و4،01،61أرقامالأهدإفا(الدينيةابعلوما



..الأهلافىا!كوة..!
المراهقةمرحلتيفيالنفسعةالظواهرفهمعلىالطالبمساعدة-.والطاعة

.)9(ونحاحيسلاملعجتازهاوالضباب

وأنها،الكافيالوضوحوضوحهاعدمالأهدافهذ.صهاكةمنكذلكويتبين

مختلف.نحوعلىوالتفسصللتأولقايلة

:(امددالسلوكي)ا،صا!ردويالمعوى-4

والدرجةالتحد!دمنالمالعةالدرجةذاتالأهدافالىالمستوىهلىاويضير

الأهد!افأوالظاهر!ةالأهدافعالهاويطق،التجرررأوالعمومعةمنالمنخفضة

داخلالثربوىالموضوعأوالدراعصبةالوحدةهدفبتحديدوئعنى،السلوكية

بهيقومأنيتوقعالذىالنهائيالسلوكو!فالأهدافهذ.فيويتم،المنهج

والمصثول.الثربوىالموضوعأواللراسيةالوحدةندرصمنالات!هاءبعدالمتريي

فيالتربوىالموجهأوالمدرر!ساهموقدالمر!هوالأهدافه!.وضععن

صياغنها.

فصلواحهث،وزملاؤ.يلوم"بهعُنيالذىالمستوىهوالمستوىوهذا

الوحداتخلالمنالأفرادفيك!مالتيالتفيرات-شاولالتيالأهدافأصناف

.)2(الطبةسلوكلأنراعالفعليبالوصفإَمحداهنماماَواهنموا،التربوية

.1،41آأرقاالأهدإف(النذلىعلممادةأهدات)الابقالمرجع(1)

ما,31ص(وعوتالحرالدهترجمة)التربر!ةالأهداتتصنيفآنظا،وزملار.بلوآانظر2()

دالى.كثيرأفهأفدتوقد،الأهدإتمنالصنفهنافيكعبمن!رمرجعوهو.بحدما

بابأمهمأفىوجعلهالبهالنظرولفتونفصيلهالجانبهذاتحديدفيالفضليعودوزعلا،.بلوآ

.التربريالنفسمحلمكعب



..!مرالهالنفم!!لم..!

اسلركيةالاهةاتم!ياكة

فينصاغأنهاوالمتوسطةالعامةالأهدافمستوباتمنكلدراصةمن!بين

التأويلاتأوالتفسيراتمنلمددعرضةيجحلها،مماوغامضةعامةعبارات

صياغةعلىالتكيدإلىوالترببةالنفسعلماءببعضذلكأدىوقد،المتباينة

التغيرتصف،صلوكيةأهدافأو،سلوكيةعباراتفيالتحليميةالتربويةالأهداف

منمختلفةوتفسيراتتأويلاتلأتتفادياَوذلك،المتربيسلوكفياحداثهالمتوقع

انتقاءالسلوكيةالأهداف!ياغةوتتطلب.التعليميةالعمليةعلىالفائمينجانب

العمليةعلىالقائمينلدىالمَصدعنبدقةتعبربحيث،دقيقاَانتقاءَالكلمات

فيأخفقتئدتكونالهدفصياغةف!نذلكعك!حدثمال!اذا،التعليمية

السلوكيللهدفالدقيقةالصياغةوتضبر،المتعلمفيتحقيقهالمقصودعنالتعبير

ومما،للهدفالممكنةوالتأويلاتالتفسيراتمنعدداكبرتستبحدالتيتلكهي

الأساسيةالمكوناتوتحديددراسةالسلوكيةللأهدافالدقيقةالصياغةعلىيساعد

.الأهدافلهذه



!..ايركولأ&!أهدا001

اسملركيلأالا!اتمكرنك

ثلاث!ضمنأنيجبللاستخدامالقايلالهدفأن)'(ميجرروبرتورى

هي:أساسيةصفات

:للمتر!الظاهرالأداءأوالسلوكتحد!د:أولاَ

الدفيقألاننفاءت!طبالسلركبةالأهدافصباكةأنالىالاشارةسبقتقد

لكي"التعليمعةالعملبةعلىالفالمينلدىالقصدعنبدقةتعبربحيث،للكلمات

تحدالدذلكويتطب.للهدفالمثباينةوالتأويلاتالتفحميراتأعتبعاديتسنى

منالانتهاءبعدالممربيسلوكعلىسيطرأالذيالتغيرأوالأداءنوعوتمييز

وصرحأواضحاَالتحديدهذا!كونبحيث،ممينةدرأسيةوحدةتحليم

وقياسأملاحظةتتضمن6ليةإجرأفعالأوكلماتاستخداميتطبوهذأودقيقأ،

تحصيلعلىودليلاَشاهلأوتكون6المترلىجافبمنحلرهالمعوقعللأداءمباشرا

،!وغ:منهاالاجراثيةالأفعالمنمجموعة،وزملاؤ.بلومأويقترحالهدف

!سمى،،!حسب،يستخدم،يتنبأ،يقوم،يضع،يقارن،كرق،يتعرث

.يعرَف،يطق،يشرح6يسخل

يتبرف،يسمع،!كبمثلوأقعالكلماتاستخدامأن(ميجر)وورى

منيقللأنشأنهمن،يقارن،قائمةيكب،وركب،يحل،يميز،على

يفهم،،يغرف:مثلكلماتأستخدامل!نما،افتلفةوالمأويلاتالمكصيرأت

!ى،،يستمتعشىء،منزىعلرك،تماماَقذوق،يتنرق،طبيحةيفهبم

التحديدوعدمواللبىالفهملسوءعرضةالصياغةجعلأنثأنهمن4يتصور

Robert)7291()1(انظر. Mager, Goal Analysis



..بيالرع!النفعىعل!..!

تحدبدالسلوكيالهدفخصائصأهممنأنسبقمماو!تضح.القباسوصعوبة

الوصفهذاواتخاذبهالقيامالمتحلمعلىيجبالذىالأداءنوعيةوو!ف

اصتخدامناازدادكلماأنهكذلكو!ضح.الهدفتحصيلمنتمكنهعلىكدليل

توضيحنا)زدادكلما،الأدائيةوالأفعالالكلماتالسلوكيةالأهدافصياكةعند

امحعسابه.أوتحفبفهمنهالمتوفعالنهائيالسلوكأوالأداءنوعبةللمتربي

:الأداءدرو!غدالد:لا!أ

القودأوالشروطتحديدهو،السلوكيالهدفصياكةوضوحمنرويداومم

للمتربي،النهائيالسلوكيتبدىخلالهامنوالتيالمترييعلىستفرضالتي

التيالعبارةالىتضافذلكولتحقيق،بهالقياملدىتتوافرأنجبوالتي

خلالهامنيتبدىالتيالظروفتصفأخرىعبارةالسلوكأوالأداءتصف

مئل:الأداء

بالمصلين.اماماَ!لو،زملائهأمام!رأ-

الحاسبة.بالاَلةويقسميضرب-

.والمصادرللمراجعسليمباستخدامبحثاَيكمب-

.مكتوببحثفيبهوالمفحولالفاعلقاعدتىيطق-

الرسم.مقياسباستخدامخارطةورسم-

:(الأداءمحك)ا!بولالأداءكصةتحددد:لا!اَ

الأداءمستوىأوالمعيارتحد!دالسلوكيللهدفالدقيقةالصياغةلمطب

المتربي،لدىتحقيفهالمنوقعالسلوكيالنابخأوالأداءلتقويميسنخدموالذىالمقبول

علىكدليلقبولهيمكنمستوىأدنىتصفعباراتأوكلماتي!ضانةذلكوبتم

ذلك:أمثلةومنللهدفالمترليتحقيق



!..ا!ركو،الأهدالى..

عمَ.جزءعلىوالتنوينالساكنةالنونأحكاميطق-

بدر.كزوةفيالمسلمينلانتصارأربعةأساباَيحدد-

.المضارعالفحلنصبأدواتمنأربعاَيستحمل-

التنقبط.علاماتمراعباَصحبحةواحدةصفحةيكتب-

يصفالذيالهدفأذلكهرالجبدالسلوكيالهدفأنيتضحهناومن

ويحدد،وقياسهاملاحطهايمكن،)جرائيةبحباراثأداؤ.المطوبالسلوك

منالمقبولللأداءمستوىأدنىويوضح،ضب!ءلىتحملالتيالأداءشروط

المتربي.

إليها:المضارالمكوداتوفقمصوغةالسلوكيةللأهدافأمدلة

والطرحاكمع/وياضيات-

خاناتثلاثمنلأعدادوالطرحالجمعبعملياتالقيامالطالبيستطعان

.السبورةعلى

اطرالطامدتخدام/!رافيا-

الرسم.مقياسباستخدامالخرائطمنأنواعثلاثةرصمالطالبيستطعأن

!وحيداألواع/لوحهد-

لة،أثلاثةعنيقللابمانوعكلمدعماَالتوحيدأنواعالطالبيحددأن

.الحالاتبحضفيالأنواعهذهلاختلالالواقعمنيمثلوأن

أحدغزوة/لار!خ-

ثلاثفيأحدغزوةفىالمسلميننراجعأسبابالطالب!سرحأن





!..ا!ريولأالأهداد05

اللآب!يةالأهداتتممنيت

الصرفيامال:أولأ

لجمبعشاملاَتصنيفاَالمحرفيا!الفي،وزملاؤهبلومأتصنيفيمثل

منوذلك،وتحقيقهابهاالاهتمامالمدرسةعلى!جبالتيالتربويةالأغراض

العقليةالناحيةمنكاملاَإعداداَالمتربيلاعدادكاملتعليميمنهجاتباعخلال

صياغةفىللمربيومرشدكموجهالتصنيفهذانستخدمأنويمكن.المعرفية

وضعوفى،العموميةحيثمن،مختلفةمستوياتعلىالأهدافوتحديد

وكذا،لتحقيقهاالملانمةالتدريسوسائلأنسبواختيار،والبرامجالخطط

تحقبقها.مدىلقياسالملائمةالنقويموسائلأنسباختيار

ستعلىالمعرفيالمجالفي،وزملاؤ.بلومأاتترحهالذىالتصنيفيثشمل

وتنقسم.المعرفيةالحقليةالحمالاتمختلفلتضمنهرمياَترمباَمرتبةمستويات

القدراتوفئة،(الحفظ)المعرفةخعة:هماأساسعتينجعننالىالمستو!اتهذه

الفئةهذ.وئتضمن"المعرفةهذ.لاستخداموالضروريةاللازمةالمقليةوالمهارات

العقويم.،الركيب،ا!عحليل،التطيق،الاستيحاب

من،المعرفيالعقليالنضاططبيعةعلىالتصنبفلهذاالهرميةالطبعةوتدل

ومن،المركبالىالبسيطومن،الأصحبالىالأسهلمنيبدأأنهحيث

الفئاتعلىتشتملالمتقدمةالفئةأنعلىأيضاَتدلكما،ا!ردالىامسوس

منوتحر!داًتحقيداَامممريحتبرالفثةهذهتتضمنهالذيالسلوكوأن،تسبقهاالتي

عليها.السابقةالمستوياتفيالسلوك

المنهجأنالا،المذكووالتايفهذاعنيخرجالإسلاميالمنهجيكادولا

منافنلفةالمستوياتفيالفردل!سجبعبأنراعهوالحفزالدافعهة!ستخدمالإ!مى



..جماالرعرالنفصعل!..!

ونستضهدبهالاسلاميالمنهجعنايةالىمستوىكلفيوسنشير،التصنيفهذا

المناسبة.والأمثلةبالاْدلةذلكعلى

المعرفى.الميدانفيالتصنيفلمستوياتومناقشة،مختصروصفيلىوفيما

هذهوتتضمن.سابقاَتعفمهاتمالتيالمادةتذكرعلىالقدرةوهي:المعرفة:أولاً

نظرياتالى،محددةحقائقمنابتداءالموادمنواسعمدىاستدعاءالفئة

.معقدة

المعرفي.المجالنيالتعلمنتائجمنالأدنىالمستوىالفئةهذهوتمثل

:(الحفظ)المعرفةمستوىفيالأهدافلصياكةأمثلة

تاريخ.:المادة

.-عنهالفهرضي-بكرأبىحياة:الوحدة

للخلافة،بكرأيىتوليتاريخذكرالطالبيستطعأن:الصياكة

.عهدهفيوالاصلاحاتوفاتهوسنة،خلاخعهومدة

النفى.علم:طادة

النفى.علمفيالبحثأهداف:الوحدة

فيالحلميالبحثأهدافتعديدعلىقادراَالطالبكرنأن:الصياغة

النفس.علم

يد.تجو:ةدلماا

والتنوين.الساكنةالنونأحكام:الوحدة

والننوفىالساكنةالنونأحكامتعديدالطالبيسنطعأنةالصياغة



..كرلولأاالأهم!..

.الأحكاممنحكمكلحروفوتعديد

ففه.:المادة

.الصلاةأركان:الوحدة

بذكرركنكلقارناَالصلاةأركانالطالب!ددأن:الصياغة

دليله.

فالاهتمام.الاسلاميالمنهجفيكثيراليهاوالدعوةبالمعرفةوالاهتمام

الفنيوالضعر،والحكمة،النبوىوالحديث،الكريمالقرآنحفظ:مثلبالحفظ

والمواقفوالأحداثالمحلوماتوتدكر،ا!فوظاتمنذلكوكير،يالمحاني

هذافيداخلةكلهاونحمر.وتبليغهيهوالتزودالحلمحفظكذلك،والمواعظ

بعضواالهك،التريوىامالفيوطبقهاالاصلاميالمنهجيهاعنىوقد،المستوى

والأمثلة:الثسواهد

:قال!النبيعن-عنهمااللَهرضي-عمراينعن

آناءلهالتوميوامرآناللَهتا.رجل:هينفيالاحصدل!ا

وآلاءالاللآناءيثفقهفهومالأاللَهقا.جمل«-،ال!هاووآلاءاللهل

.(1)،ال!هار

:قال!النييعن-عنهمااللَهرضي-العاصبنعمرويناللهعبدوعن

فين،الدنمافيلردلكتكماورلَلواركلالرأاهرآنلصاحبيقال"

2)آ!ةآعرسدمدز! 0 ،fin)

:قال!اللَهرع!ولأن-عنهمااللَهرضي-عمرابنوعن

لانسكطt!امحاهدانلمصلةIا!أ"كمدلهرآنlصاسططلانما"

ومملم.البخاوياخرجه()1

صحح.حنرتال،ايرمذيأخرجه)2(



..اله-!النفسعل!..!
(1)0،دهبتأطلقها

الكريم.للقرآنوخصوصأالحفظملكةالىاشارةفيهوهدا

:!ول!الفهرسولسعتقال-عنهالذرضي-مسدودابنوعن

الى!هداملفرث،!فد"حىلحفالهحمدكامثاسمعإنرأ"اللَهنضر"

.)2(ففمه،لهسلفهحماملورتطه،أ!ههومن

!قنمنالمتريينفيروحمدفقدالمسثوىهذافىواضحصر!حالحدلهثوهدا

لمستوىومحصلاَمنعلمأو!عد،والتبيقالفهمثونوالنثلوالمعرفةالحفظمهارة

منه.ويسفاد،عليهصكرالمعرفةمن

الاسطل!::لاكاَ

كحنىأر،حمديدةكلماتفيالمعرفةسعافااعادأعلىالفدراالىوكحر

مادةفيالمكضملةالكلماتمعانيفهمعلىالمتر!قدرةالىالاسنحاب!سيرآخر

الىوالو!ول،الترجممةخلالمن!تضحكمامنهاوالاستفادة،مادراسب

اليوعأالعفلهةالفدراتكرالاعتيابويعنبر.يالما"آلدراسةك!علقاستتماحات

النعالم!.الأوضاعفي

:(الفهم)الاساليمسكلىليالأهلافىلمهاهةأطلة

تال!.:المادأ

إحد.كزوة:الوحدة

تراجعوأسبابطروفشرحعلىئأدراَالطالبككونأن:الصياكة

ث!واهد"ثلالةروذكأحدفزو8فيالمسليق

وسلم.البظرياخرحمه(1)

حن.حثو"لا!اهرم!يوأ!ر-106Ergرقم696،له4:ثلودأ!مقانالر،ثلردأخر-أ*2()



..ال!ردو!ةلأهدافى..

.كليزىا:ةدالما

جمة.تر:لوحدةا

أصطرسبعةعنبقللامقطعنرجمةعلىقادراالطالبيكونأن:الصباغة

الاكليزية.الىالعربيةمن

قال،الفهموهوالفقهبلفظوالسنةالكريمالقرآنفيالمستوىهذاوردوقد

فصلناتدومسودعفمصثقزراحدةنفسمنألضكمال!ىوهو!:تعالى

.1()(يفقهونلقرمالآيات

:!الفهرسرلقال:قال،عنهالفهر!ي-محاويةوعن

)2(،الدفىفينقههحيرا4َاللهوردمن"

:!اللَهرسولقال:قال-عنهالفهرضي-موسىأبيومحن

ل!نتأرضاَأصابكعثكمدلوالعلمالهدىمندهاللَهيعكيمامدل"

أجمادبُ:ميهاوكان،القووالعشبالكلالأنبتالماءلبلت:طياطالفةم!ها

طالفةوأصابوزرصا،وسفوام!هافشردوااللاسبهااللهففع،الماءأسكت

قهمنطلل!لك،كلأمبتولاماءَلاتمسك:ليعانهيإنما،أحرىمدها

رأصاَد!لك!لعلممنوطل،وعلَمشلمدهاللَهلطليماونفعهاللهدفىفي

)!.،لهأوسلتال!ىالذهدىيثبلولم

قبله،الذىالمستوىوفيالفهممسشوىالم!شوىهذافينصالحد!ثوهذا

الكلأ،وأنبتتالماءقبلت:طببةطالفة)!فولهإنامردةالمعرفهوهو

نلم.الأ(يكلثلأال!ناري

وسلم.لصرىأكل-5



..الرعر!النفسعلم..

:أجادبمنهاوكان):وقولهغيرهاوأفادتنفسهافيفقهتالتييعني

وحفطهالعلمحوتالتييعني،الناسبهاالفهفنفع،الماءاًمسكت

.الآخرونمنهليستفيد

بقوله:عباسبنالفهلعبد!الفهرسولدعاوقد

النأوبل،وعلمّه.الد-فىفيففههاللهم)

النصوصتفسيرعلىالقدرةارزتهأى،والبيانالتفسير:هووالتأويل

.والاستيحابالفهملوازممنوهذا،وبيانها

العطمعق::لالياَ

والمبادىءالطرقتطيقأواستخدامعلىالمتربيمهارةأوقدرةبهويقصد

وفقأالأفكارعرضعلىالقدرةمثل،جديدةواقعيةمواقفعلىتعلمهاالتي

محينة،مسائلحلفيرياضيةقواعدتطيقعلىوالقدرة،والبلاغةالنحولقواعد

والتجويد.الففهفواعدتطيقعلىوالفدرة

:،ا!عق"مستوىفيالأهدافلصهاكةأمثلة

.علوم:المادة

الجسم.حرارة:الوحدة

درجةلأخذالحرارةمقياساستحمالعلىقادراَالطالبيكونأن:الصياغة

اطسم.حرارة

نحو.:المادة

الفاعل.:الوحدة

.جديدةأمثلةفىالفاعلقاعدهَالطالبعلقان:الصياغة



..ا!رلوةالأهدالى..

.املاء:ةلمادا

الننقبط.علامات:الوحدة

قواعدمراعياَانشائياَموضوعاَالطالبيكمبأن:الصياغة

التحجب.وعلامةالاستفهاموعلامةوالنقطةالفا!لة

ففه.:المادة

.الصلاةأركان:الوحدة

!لافيالصلاةأركاننطببقعلىقالراَالطالب!كونأن:الصياغة

.ز!أمام

وخصو!اَالشرفوالحديثالكريمالقرآنعلبهكدماكثيراَالمسترىوهذا

تعالى:قرلهذلكومنالخلقيالسلوكيامالفي

!ولواأناللَهعددمالماَكبر.دفعلونمال!دقولونلمآمدواال!النأال!اياإ

(1)الفعلونمالا

الحلملحصوللليهودذما-تحالىقولهوالمعرفيالسلوكيالهالينفيوردومما

:-التطيقونخلف

أسفاواً!ملاطماوكملل!ملوهالملماا!واحُمَلواال!كنمللأ

)2(.!الالافىا!ومعلدىلاواللهالذلأباتك!بواال!النا!ومطليئس

الصالح.والعملالاكلانينيقرنللناسنوجبههفي-دائماَ-والقرآن

الاسنبعابجانبالىالعمليةالممارسةنلامبذه!لمفكان!الرسولوأما

النظرك!.

.2،3:الصفسورأ1()

.،!صلوهالم5كف!رالىو!صع،ه:الحمحهصورة)2(



..الرعر!النفسعلم..

ولمط!النبيعلىدخلت!:قال-عنهاللَهرضي-حنبلبنكلدةعن

.)1(،؟أدخل،عليكمالسلامقلارجع):فقالأسفم

الجلاءمنالمطلوبالعملواا-دقان،التنفيذتحققعلىالتركيزيكونوأحياناَ

المطوبة:الئربو!ةالعمليةجوهروكأنهيمدوبحيث،والبروز

الفهورسوليصليالمسجددخلرجلاَأن-عنهالفهرضي-هريرةأبيعن

دصل.لمإدكفصلَاوجح:لهفقال،عليهفسلئمفجاء،المسجدناحيةفيع!

الثالثة:فيقال.لصلَلمف!نكفصلارجع،وعالك:فقالسفمثمفصلىفرجع

فكبرالقبلةاس!قبللمالوضوءفأسبغالصلاةإلىقمتإذا:قال.فأعلمني

اوفعلم،راكعاَلطمئنحتىاركعلم،القرآنمنمعكمثيسروأقرأ

دسثوىحىارفعلمساجداَدطمثنحىاسجدلم،قالماَدحدلحىرأسك

لالمادستويحىاوفعلم،ساجدادطمئنحىاسجد،لمجالساَودطمثن

2()،0كلهاسكفيفىلكاشللم

صلوا5:ط!الرسولقولوأبرزهاهذافىالأحاديثأجمعومن

قولهوكذا.بالقدوةمربو!،العمليللهدفتحد!دفهو،أ!يرأيثمونيكما

سيخم!وا)ومحهحولهمنوالناسالوداعحجةفيالحجبأعمال!وموهو!

.،سككمميا

فيالناس!ود،ماممريوطةالحماعةصلاةنحداليومبةالمسلصبنحهاةومن

هدفتحقيق-كثيرةأخرىأكراضالىاضافة-ذلكأكراضومن،الصلاة

يقول.فههاو!بحونه،الامامخلفورودونهاللصلاةالناسيخرجحبث،النبيق

النوعيوالهدرالفقدهووكم،،؟لهؤتمالإمامجلإنما5:!الرسول

.rii،5/368:لاودأ!سقانكل،لاودوأيوهرم!يأحرعه(1)

.1666+الحدكثرلم،1170/5:البارىخح،!حرا!انطر،العطرىأكلعه)2(



..الدرلداالأهدافى..

.المقررةالسنةهذهوفقالمكتويةالصلاةتؤدلملر،والكصي

الىالفكرةاوالموضوعكزئةعلىالمترييقدرةبهو!صد:االحلهل:وايعاَ

التيالتنط!هةالمبادىءوفهمعلافاتمنيبنهاماوفهم،دبنهاوالنمز،عناصرها

منتظمة.كليةوحدةالمحتوىمنتجعل

جمأالتأليفعلىالمثريىقدرةيهويتصد:الركهب:خاسساَ

منصرجوداَ!كنلمنركهباأوكُلأتكونيحيثالمادةأجزاهأرعناصر

او،النثرمنمفطرعةأو،الشعرمنقص!6أوقصةتألهفمثل،فبل

حمديدلحهازتصمهموضعأو،جثمشروعكتالةأو،عملخ!وضع

ومبتكر.

الكمصةالأحكاماسدارعلىالمترييقدرةبهويقصد::الثمومسادععاَ

!كاتا!رىمحمةمدىتحدالدأو،يدرسهاالنيالمادةمحثوىعلىوالنوعية

لمضمرنالداخليوالالساق،المنثبةالدفةعلىالحكممثل.معخةمعايرأو

.والهدفا!موىينالارنباطمدىعلىالحكمومثلالماد"

ا!ى:مس!رىليالأهدادلمماهةأطلا

الأديي.البحثمناهج:المادة

المنالة.مكونات:الوحدة

الهحثعة.المقالةمحناصرابنالثفرالقالطالبيست!عأن:الصباكا

ططق.:الماد،

)1(0والآراهالحفالق!ننالطاليكل!أن:الصهافة

وحمدا.منلر!لهمطوالسللحاهـامدلىاملفىAاصلNممرل!لم)1(



..الرعر!النفصعل!..!
الركهب:مستوىفيالأهداقلصياغةأمثلة

.أدب:المادة

.القصيرةالقصة:الوحدة

المطوبة.العناصرعلىمشتملةقصبرةقصةالطالبيكتبأن:الصياغة

ي!ة.نر:ةدلماا

يس.التدر:ةحدلوا

الفصل.لادارةمتكاملةخطةالطالبيقترحأن:الصياغة

?ء

ا!ويم:مسثوىفيالأهدافلصا!ةأمثلة

.أدب:المادة

النصة.:الوحدة

تسلسلهاحبثمنالفصةعلىالحكمالطالبيسنطعأن:الصياغة

وأسوبها.

اسلامية.ثقافة:المادة

.المرأةعمل:الوحدة

الأسريةالمرأةوظيفةأهميةفيرأيهتدعيمالطالبيصتطعأن:الصياغة

الآخرحن.رأييفندوأن

-وردتقدوالحقويموال!مكيبالتحليلمستو!اتأنبالذكرجدررهوومما

والايمانالبقينوبألفاط،والتوسموالنظروالتفكرالتذبربألفاظ-الكريمالقرآنفي



..اكولولأالأهدافى..

حوله.منالآباتفيوالمدفقالمنفكرالانسانالبها!مهيالني،والعلم

لموفرادىمد!للهعومواأن:دواحدةأعظكمانمالل!:نحالىتال

)1("ج!ةمنلماحبكمماضكروا

تحالى:وتال

لأوليلآياتوالدهارواخثلاهـالللوالأرضالسمواتخلقفيانإ

!ودهيو-لضكرونليخلقعلىجماوهوداَو)الفهل!كرونال!فى.بالأب

y(2(اللاوع!اب!اسبحانكلاطلاَهداخلفتماوللاوالأرضالسموات

وعظمتهالخالقوجودعلىوالتفكيرالنظرخلالمنالمتحلم!شدلحبث

التحليلفيداخلوهذا،وحد.المعبودبأنهالإقرارذلكعلىو!ني،وحكمته

والنركبب.

ي!((خلقئمالانسان!ظرأ:تحالىونال

)،("للمكلسمنلآ،ترلكليان!:تعالىوتال

السماءلالى.خلقتكيفالاللالىيلالرونأللاأ:،نعال!وفال

ل!كز.سطحتكورالأرفىوالى.لصبتكمفاطبالوالى"وشتكرر

)5("م!كرألتانما

.46حمأ:6صور)1(

.091111،)2(صرة+ع!رك:

.ه:ردلطامورأ(+

(t)واثأملى.اث!فرسىأيلثوسقوشى،75:اسبرسورة

.12-71:النعةصر)).(



..!الحع!النفعىطم..

)1((ووقون!ومآ،تدايةمنيثوما!كموفي!:نعالىوتال

المنهجاليهماوخهطالمامستو!ات،والتفويمالتحليلمستو!ىمنكلاَان

فيفالاستبصار.محلحهماالناصلتعويدوصعىوالتريعةالددوةفيالاصلامي

الأشياءوتحلبل،الكونوفي،النفىوفي،الأوضوفي،المادةطبيعة

علىونفوممهذلكبتفحعىالفيامثم،ونضأتهاأسلهافيوالتفكيرلوحداتها

ذلك،منأساسعلىالصحهحالحكمالىوالو!ول،الحملاوالنظرمصترى

مثلاَ-وانكل،المعرفيةالأهدافنصنيففىالمعضمنوالتفويمالتحلبلمنشرب

منعليهتنطوىوماالضرورءكةالنعمأسول!انففي،الآ!اتبعفىالى-

كبحوعهويدعو،الانسانتلا!ستغنيواحداَكُلاكثلبحيث،التكامل

نعالى:قال.العطمالفهلنصببح

!ميكملدردانئ.اطاهوننئأمدغلعونءأمم"تمدونمامأفرأ!ث)

.لعلمونلالهماونيدككمأطالكمدمدلأنمحلى.يمسوكنومالحنالمو!

مأثروصلهءأنمضلونماألرأمم.ل!كرونظولاالأولى6ال!شأمحلمثمولقد

لض".لمنرمونالا.!كهونطيطاماَط!ا.نثاءلو.الزار!ونلض

لضأمالمزنمنألزكمو.ءأ!م.لثريونال!يالماءألرأكم.مرومون

اكيالماوألرأمم.لل!كرونفلولاأجاجاَجل!ا.لضاءلو.الم!زلرن

وم!امحاَل!كر6جل!اهالئ.اال!لدوننحنأمطبملهاأنشأتمءأنبم.لووون

)2("الصمويكيامملسمحللملوفىه

مننرعهولأجزاءتحليلهومحاولة-عاد!اَكانولو-الشيءفيالنظر)ن

.،:يىصرا)1(

.7"8َ5:!لم!سرة.،2)



..ا!ريولأالأمدافى..

لأحكامخلالهمنوالتوصل،المعتادمنأعلىمستوىعلىالتفكيراستعمال

الماءصم!األا.طعامهالىالانسانلدظر!:تمالىقال،!حيحةمندية

)1((وضباَوع!باَحياَ!افألهعا.كلقأالأرضدققمالم5عباَ

فيهالنظرامعانلكن،ومساةسباحاَالانسانيدىبينعادىشيءفالدام

(الأرضأوالترابفالماء،الداممجردمنيكثيرأوسعأمورالىكلدول

،حباةلكلالضرورىالعجييالسائلذلكالماء.مكوَنةأسولالحبثم

وندوسه،أنظارناعنلايزولالذىوالتراب.انصانلكلالمبذولالميسروالسهل

يثحدانالأصلانهذان.حياتنافيمستحقربسيطكلبهونضبه،بأفدامنا

الألوانمخئلفة،المطعوماتأطاكبكمخرج،فههماالحبنثربعدويمتزجان

وخصائصها؟المكوناتأبدعمنلكن.والأذواقوالأشكالوالأحجام

العليم.الحلاقإنهأالتجاوبهذابينهاجحلالذىومن

ولاكهة5فلباَوحداثى5ولخلاَوزيثولاَ+وتف!باَوعثباَأ

)2((وألاَ

تعالى:و!قول

وئماالدبرومن!وداَالجعالمنالخ!يأنال!حلإلىودكوأوص)

يطولهامنيخرجرللاربكسبللاسلكياالمراتكلمنكليلم+!ردون

+(يفكرونالموملآياترلكفيانلل!اسدفاء!هألوالهمخلفدراث

النفيىوالنتاج،لمملكطالعجيبوالنظامالنحللبيوتالدقيقالتكو!إن

.،2-28:عى6رj)؟(س

.31-28ةصىصر))2(

.A%،4:68صررة)3



..الرعر!النفصعلم..!

فيمحكمة"النحلفبيوتوتقويماَوثركيبأتحليلاَوتعفلتفكرلمحلوتعاونهلجهده

لهاأذنثم،خللليتهافيلا!كونبحيث،ورصًهاتسديدهافيالاتقانغاية

التيالطرقتسلكوأن،الثمراتكلمنتكلأنتسخيرياَقدرياَاذناَتحالى

العفى،الحوهذامنثماءتحيثعليهامسهلةأى،لهامذللةنعالىالفهجحلها

بيتهاالىمنهاواحدةكلتعودثم،الشاهقةوالجبالوالأودية،الشاسعةوالبراري

الشعكعبنى،وعسلنراخمنفيهومالهالمتهاالىبل،ولايسرة!كنةعنهلاتحيد

إلىتصبحثم،دبرهامنالفراخوتبيض،فيهامنالعسلءونقى،أجنحتهامن

اللَهإلهامفيإنأي"يضكرونلقوملآثرلكفيان).00مراعيها

الثمار،صائرمنوالاجتناءالمهامهذهفيالسلوكالىالخلقةالضعيفةاللوابلهذه

عظمةفييتفكرونلقوملآية،الأضياءأطيبمنوهووالحسلللشمعجمعهاثم

القادرالفاعلأنهعلىبذلكنيستدلون،وميسرهاومسخرهاومقدرهاخالقها

)1(،الرحيمالكريمالحليمالحكيم

مبكر،وقتمنذالعقلاستخدامعلىالانسانالاسلاميالمنهجِروييهكذا

هناكأن-فحلاَ-ووجدواوالتربيةالنفسعلماءوجاء،وميسرفغالوبأسلوب

الندرجاتهذهمثلووضعوا،ونوعاَكمآننفاوتوالنظرللنفكبرمصنويات

ميزةلكن،المتر!ننعلىوالتأثيرالتخططفيوموجهاَدليلاَالمربونيتخذهاالتي

ذلكبعدالمتفكرالمتعلمكقلهوبل،الحدهذاعندلايقفأنهالاسلاميالمنهج

الضئقالاصتدلالومن،الآخرةالىالدنياومن،وخالقهامكونهاالىالمادةمن

الدكعور!ول،الرحيبالكونأفقالىالقرلمحةوآثارهاذاتهاالمادةحدودفي

محمابهفيوذلك،ومراحلهالاسلامفيالتفكراستخدامتمئزعن،بدرىمالك

4/5.2:المعمالتر3نكفر،عهراينانطر)1( 0 AtV.



!..ا!ري!لأالأهدالى..

بثلاثيمرالتفكيرأنالضخصيرأيناوفي):،الضهودإلىالسمهادةمنالثفكر)

اصطلاحلهااخترتالتيالأخيرةالرابعةبالمرحلةتنتهي.متداخلةمراحل

المباشرالحسيالادراكطريقعنتأتيالتيبالمعارفأولاَعدأفهو.الصمهود،1

يحدثكمامباشرغيربطريقأو،الحواسمنوكيرهاواللمىوالسمعبالنظر

تكونماوكثيرأ،مجردةعقليةالمعارفهذهتكونفدأو،التخثلظاهرةني

فيهاالإنساندققف!ذا،والانفعاليةالعاطفيةبالنواحيلهاارتبا!لاالمعارفهذه

وشخصيتها(قوتهاأوصنعهاودقةالجماليةخصاثصهابعضعلىوتعرفالنظر

وبهاءالصنعوعظمةالتنسيقبجمالالانبهارالىالباردةالمعرفةمنينتقلف!نه

الخالقالىالاحساسبهذاذلكبعدانتقلف!ذا..الثانيةالمرحلةهىوهذهالمنظر

حلقاتتكتملوبهذا،العليةوبصفاتهبالفهومعرفةخضوعأهذافسيز!دهالمبدع

فيهايشتركبدائيةمرحلةيكرنأنلايعدوافلوقاتفيفالنظر.الثلاثالتفكر

وجمالالصنعلدقةالتذوقمرحلةأيالثانيةالمرحلةف!نكذلك،والكافرالمؤمن

الثالثةالمعرفةلكن،كفرهاأولممانهاعنالنظربفضالقلوبلهاثهتزقدالتنسهق

النحمةهيوعلاجلبمبدعه!نحتهودقةالكونلجمالالتن!وقهذابريطتأتيالتي

)1(،للمؤمنالالاتكرنالتيالكبرى

.4rعى،الضهودالىالنهادأمنالفكر،!درىمالكانظر1()





!..يو،41الأهما&00

الللتيالمجل:لانيا

اطالنة،الأهدالىمس!يات"

الحلقبةالسلوكبةالحوانبلبناءرئيسةمستوياتأربعالاسلاميالمنهجيمئن

.الأنسانفي

النعرَف،مستوىعلىمنهاالأولثشملقسمبنالىالمسنو!اتهذ.وننقسم

بالنطيقسَعلقالتيالأخرىالثلالةالمستو!اتعلىالثانيالقسم!شمللينما

نحوعلىالمصتوياتلهذهعرضيليوفيما.الخلقيةوالقبمللسلركوالممارسة

تفصيلي.

للمعرفةليكعاالفردبنهبكةالمستوىهذاوينعلق،(السماع)التعرث:أولا

مدخلاالمصتوىهذاومثل،عالهوالإقدامالسلوكل!قبلونفسمياَ،السلوكعن

ولمذ،الهانظر.ولفت،والحلقيةالسلوكيةبالتوجيهاتالفردلريطمهما

السلركيالبناءفيالبدءقبل،والمعرفةوالاطلاعللحلمالضرور!ةالقنوات

تعالى:قولهفيالمستوىهذاالىالاشارةوكد،الحلتي

أيلفهلماللهمكلا!مع!ىلأجمرهاص!ثباوكالمضرفيمنأحدلانإ

)1("!لمونلا!وميألهمرلكمأطه

فيحمىالتمهيدىالحانبيهذاالاسلاميآلمنهجعناءالىتشيرالاَيةوهذه

،الفردئمكنحهث،والمضركبنالمؤمنينلينالمناصلةلاعلان،الحربحالة

ويضمنه،لذلكالأمانو!طه،ود!وخلقونهىأمرمنتوماالتنزيلليسمع

.)2(وتومهودارهبلادهفيمأمنهالىيصلأنالى،له

.6:ا!ويةسورة(1)

.3/366الصمالت!في!نهر،كلهرينانظر)2(



..اله!رماالنفصعل!..

والنظرالسماععلىواقباله،الاختبارىوانتباهه،النفسيالمتعلمكاستعداد

ل!كرىفىلكفىان!:تحالىقالبهاالابحدهامايتمولا،خطوةأوليحد

ث!هيد")1(وهوالسمعأ!مىأوقلبلهكانلمن

بسبب،والانصرافوالعقباتالصعوباتالمربونيواجهالأحيانبعضوفي

المش!ركبنحالعنتحالىفال،الخلفيةللترليةالضرورىالمستوىهذامحقعدم

:والإيمانللحلمالمدعوين

إلههلدعودامماممةفيتلوبلاوقالوا"يسمعونلافهم!رهمفأعرضإ

)2("عاملونانثالاعملحبابو!ك!لماومنوفرآرانثاوفي

فومه:معنوححالعنتحالىوقال

فراواهإلادعاليفىدهمفلمولهاوالعلاَنوميدعوتإليوبتالأ

واسثنشواآدالهمليأصالعهمجعلوالهمهفردعولهمكلمالالي

.(+(.ليالهم

النفسى،والاستحدادالسماععلىبالاقبالتكونالتربويةالبدا!ةف!نوهكذا

للتلفى.

والوجداني،الخلقيللسلوكالنطيفيةالجوانبو-دناول:الممارسة:لأ!ا

مستوياتثلاثالاع!لاميةالترليةمصادرفيوالضواهدالنصوصبحضوتبيَن

هي:رئبسة

.(الظاهرىبالعملوقحلق):الالقادىالمسكلى-9

.37:قسورة1()

.ه،،:ضلتصورة)2(

.7-5:نرحسورة+(



!..كرلولأا&الأهدا00

بالحملالمقمَرنالباطنيبالتصد-شويتعلق):الاتعاعيالمصثوى-2

(يهرلظاا

.(والباطنالظاهرفىالتامبالحضورويتعلق):!الر!المسكلى-3

يةدي:فيماذلكوسنفضل

الالقماديالمسكلى

الضكلية،وممارستهاالظاهرةبالأعمالالقياممن،الحارجيالصلوكوهو

بها.بقناعتهالأهتماموثونالفردلدىالداخليةقيمتهاعلىالتكيددون

،الأعرابعنتحالىقولهلهوك!هد،الاسم"مستوىهوالمستوىوهذا

-الإ!ممنأعلىمستوىوهو-الأكلاناذعواعندما

الايمانيدخلو،أسلمياقولوا،م!واولكنلمللآمثاالأعرابلالتإ

)1("قلوبكمفي

الاستسلام!نىوال!ى،الاصلاملهمولإدبت،الإكلانعنهماللهنفىحيث

.والانقياد

ووو!د،الأعمالمنظهرمايتناول،الذيالظاهرىالإنقيادالاسلاموأكل

عندما-جبر.لحديثفيكما-الخصبالمبانيللأعلام!النبيتفسيرذلك

نأ):!اللهرسولضال.؟الاسلامعنأخبرنيمحمديا):قاللاسأله

الزكاةوءديالصلاةوهماللهرسولمحمداوأناللهالاالهلاأن!!دهد

الخصهذ.وخضت)2(،س!علااليهاسطعتانال!متوتحجرمعانولصوم

.؟4:تايمبر8صرر(1)

فياصلافمعأشاالمضاريوأضر-،1/571ال!ووييثرحمسلمسححانالرسلمأعرحه)2(

الألفمارو.



..الصعر!النفسعلم..!
)1(واستصلامهانفياد.يتمبهاالفردوبقياموأعظمهاالاسلامشرائعأظهرلاَنها

!أني:ماالسلوكمنالمستوىهذائ!واهدومن

والقالثينوالموم!اتوالمؤمينوالمسلماتالمسليننان!تعالىتوله-ا

وأنه،الاسلامكيرالايمانأنالىالآيةتثيرحبث،)2("الآ!ة....والفالثات

ثم،الايمانمرتبةوتليهاالأولىالمرتبةوهردائرةأوسعفالاسلام،منهأخص

.)3(عنهماناشيءالقنوت

:!ول!اللهرسولكانقال،عنهاللهرضيأنسروا.ما-2

مراتثلاثسدر.الىبيده!سيرثم:قال،الفلبفيوالاكلانةعلا!الاسلام5

.4()،ههداال!وى،ههداىaiIيفولثم

أسلم5:!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيعامربنعقبةعن-3

.1511العاصبنعمرووآمنالداس

حالهمظاهرالىاشارةوفيه،مكةأهلمنالفتحسُنلصةبالناسوالمقصود

راكباطائعاَأسلمفقدالعاعىيبئعمروأما،قناعةعنلارهبةأسلمواوأنهم

وذلك،ظاهر.قبلقلبهفيالايمانوقعفقد،الثانبةالمرتبةمنبدأأنهأى،مهاجراَ

اللهرسولعلىقدمثم،!الرسولينبوةالنجاشياعترفعندماالحبثصةفي

.)1(كرههأوأحد!دعو.أنغبرمنمقبلاَالحالفي!

الظاهر،مسنوىعلىالسلوكبةالأهدافتحقبقالىمدفالمستوىفهذا

.32/،1:الهههةالأنوارلواى،الصدا!طيأصمددنصدانلر(1)

.35:الأصكصورة)2(

.5/046:كلصلنثمصرانلر+(

3/41:اصدالإطمسندأطرأصدأضحمه)،( 35 ، 1 r.

ة!،للبماركفوري،دالقوىاصاد.ولصئرحعنلهثاينصهثمن:وقال،هرعليtخرعه)5(

.rir&01/243:الأصذي

الايق.صعالمر()6



..كلكو"االأههاد..

جذورهأوالمنميةخلفيتهالىالنظردون،6يالعملالفردقيامعلىصركز

،والأذكارالأورادوقرامةالقرمنوتلاوةوالصومللصلاةفالممارسة،النفصية

والوفاءوالأعانةوالصدقوالاحتراموالطاعةوالبذلللتعاونالممارسةوكذلك

والحلوسوالنظافةوالشربوا!لوالإستيقاظالنومعاداتوكذلك،والنظام

ه!افيا"القصدذلككلألخ...واللبسوالنزولوالركوبوالحروجوالدخول

وقدوالحادات،أنحزتوفدالأعمالالمرييكرىوأن،الظاهرالالمحازالمسترى

مألوفا.صاروقدوالنظام،رسئخت

منمحددةأمماطعلىالفردنشأقد!كونالحزئيةالسلوكيةالتراكماتوعبر

للمرحلةتمهد،والصفاتالسماتمنمقصودةبارزةوخصال،الأخلاق

نلبها.النيالخلفبة

لدعوتهسلوكيهدفأولهوالإسلامجعلعندماالاسلاميالمنهجفكأن

الرئيسىالمدخل!كنلمان-االانسانللتدرَجالمداخلأحدذلكيكرنأنأراد

وأعمالهمبجرارحهميسلمونالناسفجعل،الشامخالاسلامبةالتربيةصلمفي-

!كونالاأى-لهالاالاسلاممبللاالذىالايمانأصلوجودمعوظواهرهم

بشرةذلكبعدثم،عمقدونلكن-منافقاَفيكونالايمانمنمجرداالفرد

نفاوتعلى،أعلىأخرىمرحلةالىالاسلامبةالنر!ةيهتنتفلنفصرأونصل

استعداداتهملاختلافنظراَالأعلىللمراحليلوفهمسرعةفيالناسلين

و!ماتهم.وظروفهم

الا!اصالمصثوى

السلوكممارصةكممحيث،الظاهر1الحملالمقترنالباطنالتصديقوهو

الث!عورفيوأهمهة!مةالعملككسبان،عمهقواحساسصادفةبركبةرالأخلاق

.الظاهرىالحملفيوشحولبةودفة،الباطني



..الرعر!النفص!لم..!

سابقا،ذكرناهمابعضعليهويدل،الايمان)مستوىهوالمصتوىوهذا

فقالجبريلسألهعندماالباطنةبالأعمالللاكلان!الرسولتفسميروأ!ضا

واليومورسهوكثبهوملاكلهبالله!منأن:قال،؟الاكلانعن"أخبرني

الباطنة،الأعمالعلى!الرصولفنعن)9(،وط!ر.نهرهداهدووءمنلآخرا

له.المميزوعنصر.ومرتكز.الأصاسجانبهلكونها

تضمنهوعلى،والظاهرةالباطنةللأعمالالمستوىهذاشمولعلىويدل

لهةلي:ماآنفيوالأخلاقللعفائد

لملمووسولهلاللهآمدواال!ينالمؤمثونانما!:نمالىقال-ا

)2((رولاورا

أنوعلى،قبولهومدى،القلبحركةعلى!دلوونابرالمتمالىففوله

اليها.يزولأومنهاالصلوككبع،الأولالمقامفيداخليةقناعةالإكلان

+(تلويهموطتاللهركراداال!كالمؤم!ونإإنما:نعالىوقال-2

ويحيه،و!سددهالظاهرىالسلوكيسندداخلينفصيمعنىالقلبفوجَلُ

.الأكلانمرتبةفيالأم!اسوهو،والاستمرارالفوة

:قال!النبيعنعنهاللهرضيهريرةأيىعن-3

الاالهلاقىللألطلهاه!عةلعوسثونأوط!بةو!بصنلعحالايمان"

وهذا)4(،الإ!كانمنث!عبةواماء،الطرعنالأرىاماطةوأدلاهاالله

أن)ذ،اأنواعهالحملوهوومرتبتهالاكلانمعنىمنالآخرالثقفيحجةالحديث

.1/1evالوويللرحسلمس!انظرسلمأخرحمه1()

51:الحبريىصرة2()

.2:انلالصور))3(

أشا.سلموأصصه1/67A:لعارىخح،جراينانالر،الناريأضجه)4(



!..لأهطما&اكر!لأ..

وكش.يزيدويهالإكلانمنجزءاطوارحعمل

القيى:عبدلوفدقالأنه!النبيعنعنهمااللهرضيعباسابنوعن-4

الله:نالوا؟داللهالأيمانمالدوونوهل،داللهالايكان:يأردعآمركم"

لالام،اللهرسولمحمداوأناللهالاإلهلاأنطهادة:تال.أعلمورسوله

)1(،الخسالمنممنلطواوأنوسانوصمام،الزكاأوالأء،6الصلا

ألهضا:ذلكثواهدومن

جمعهدجمعهنمنللاثا:عنهاللهرضيياسربنعمارقول-5

و"ل،نفع!كمنالإدصالى-الايماناسثكمللقدوواالةوفي-الايمان

.)2(،الافارمنوالانفاق،للعالمالسلام

السلوكيوالمنحىالخلقيالاتجاهأنالنصوصهذ.مجموعمنو*حظ

يسلكالفردوأصبحداخلهاَبحداَامحم!سبقدالأهدافمنالمستوىهذافيللفرد

واخنبارانهالحلفبةالمرءخصاللينماواضحنحاوبوهناك،وقناعةبرغبة

فلا،التلازمأضدمتلازمانفالأمران،الداخلية6واعتقاقناعاتهوين،السلوكية

سلوكه.فيخالفهافناعاتكلكهوولافناعة،دونيسلكهو

على:المر!حرعى!كونرالخلقيةالوجدانيةالأهدافمنالمستوىهداوفي

المتعلمكانالتيوالعاداتبالسلوكباتالقناعاتوتأصيساطنورمد-ا

.والفتوةالنولةفياكمسابهتمماوخصوصاَ،الأولىالمراحلفيامحمسبهاقد

لآنهاالأولالأريع:3يالآروالمفصود.أ!اسلموأخرحه،571لما:الاريخح،المضارىأ!رصه1()

الهاريخح،صبراكانظر،!ادلهموتعلمراالحسى)طراجعلىونعى،الأحمانوفروفىالاكلانتو!د

/1161،621.

.الناسعحعأىاللاميفعحوالمالم1/301العاريخح،حبراكانلر)2(



..الهعر!النفعىكللم..!

التيالجديدةالسلوكياتفىوالعملالداخليةالقناعةبينالمواكبةتحقيق-2

لاحقاَ.الفرديكتسبها

الترابطمفهوممنالمتربىونقل،الإيمانمنجزءالعملأنمفهومجميد-3

يدركبحيث،لينهماوالثوحدوالتداخلالتمازجمفهومإلىوالعملالإيمانبين

ليضيعاللهكانوما):اثتعااللهتولفيكمالمماناَكونأنيمكنالحملأن

.،الايمانمنثعبةوالحياء):ط!الرسرلوقول،صلاتكماًي!اممانكم

t-رزيد،وينقصيزيدوالأخلاقالسلوكومنهالإيمانأنمفهومجميد

ذكركما-الرواسيالجبالأمثاليصيرحئىوالطاعةالاستقامةبسلوكيات

الهباءأمثاليصيرحتىوالممصيةالانحرافبسلوكياتوينقص-السلفبحض

الطائر.

الرتابي:المستوعى

ويكون.الخارجيالسلوككمالفىالمؤثرالداخلىالاحساسكمالوهو

بها.الإقتناعتمالتيالمثاليةالمعاييروفقسلوكهاعلىومحاسبتهاالنفسبمراقبة

تفسيرعليهويدلالمراتبأعلىوهو،الاحصان)مستوىهوالمستوىوهذا

وذلك،وأعمالهعبادتهنيو)خلاصهربهالعبدبمراقبةللإحصانط!الرسول

د!أن)ط!الرصولفقال؟الاحسمانعنطخبردي)فقالجبريلسألهعندما

،رواك!ألهلراهلكنلم!أنلراهكأنكالله

والمقصود.اتقنتهإذاكذاأحسنت:تقولأحسنوفحله،مصدروالاحسان

والاحسان.شرعاَوالمحبوبالمندوبالوجهعلىوالأخلاقوالصلوكالحبادةاتقان

ابنقالوقد؟العملعندواستحضارهالمعبردومراقبةفيهالإخلاصأىذلكفى

مث!اهدةعليهيفلبأنأرفعهما:مرتبتينالىاًشارالحديث:)1(اللهرحمهحجر

.1/461ابارىخح)1(



!..ا!رلولأالأهدافى..

والثانية،دراهكأدكاللهلبدأن5*فولهوهوبعينهورا.هكأنحتىبق!الحق

لمل!ن"!قولهوهويعملماكلووى،محليهمطلعالحقأن!ستحضرامسنأن

عمدةوهر،عنىوأصلمهمةفاعدةالمرنبةوهذه،وواكUPلراهلكن

:النووىوقال.الصالحينؤدأبالعارفينوكنزالسالكينويغيةالصديفين

ونعالىنباركربهالعبدمراتبةjالعبادةفيالاخلاصعلىالحثالكلام)مقصود

مجالسةإلىالحفائقأهلندبوقد،ذلكويخروالخضوعاطضوع)تمامفي

و)ستحياءلهماحتراما،النقائصمنبشيهتلبسهمننانعاذلكليكونالصالحين

.)1(،وعلانيتهسرهفيعليهمطعااللهءنراللابمنفكيف،منهم

الصفاتمنبهيقترنوماوالسلوكالأخلاقفيالمستوىهذاوشواهد

ذلك:منجداكئيرةالنبيلةالنادرةوالحصال،الحميدةالحالية

الفظظمينوال!والضراءالسراءفيي!فقونال!فى)تعالىتوله-ا

مقاماتمنالحصالفهذه)2(!امصلينيحبواللهالناسعنوالعافين

.يا(الأحوالكملومنالاحسان

لهوصبرتمولئنبهعوقبتممابمثل!اتبواعاقبكموان):تعالىفوله-2

ضقفيلكنولاعليهمغزنولاباللهالاصبركوماواصبر+للصابر!خير

)4(!محسنونهموال!فىالقواال!فىمعاللهان4يمكرونمما

وممونتهوئصرهبتأليده-المذكورةالصفاتلهمممنالمحسنينمعفالله

وهدول.

الدليااطياةلردنكقإنلأزواجكتلال!يأ!ا!ا):تعالىهتول-3

.1/581النروىشرحملمسحح()1

.0،31محمران3لس!رة)2(

2/1كيراثن:انو+( 1 I.

.281-261النيسررة)4(



..!لرعرالنفع!اعل!..!

ورسولهاللهدردنكلقوانجمهلاسراحاَوأسرحكنامعحكنفعالينوزيح!ها

الرسولأمرفقد)1((عطماأجراَمثكنللمحص!اتأعداللهف!نلآخرةاوالداو

عندهماعلىالصبرولننورفاهيتهاونظارتهاالدنياسعةبينأزواجهيخيرأنط!

وعملهنصبرهنجزاءونعيمهاالجنةبذلكوينلنوالمشقةالحالضبقمن

نساءاختاروقد.المحسناتمقامبهيتبوأنالذىمسلكهنوحسن)2(للصالحات

الدنيا.علىالآخرةعنهناللهرضيط!النبي

ربهمآداهمماآخ!ءفى"وعيونجناتفيالمتقينإن):تعالىقوله-4

.)3(!محسينرلكقبلكانواإنهم

هنابين،فيههمالذيوالعذابالكافر-شحالالاياتهذهقبلبينأنفبعد

كانواوأنهمذلكاستحقوابهاالتى!فتهموبئن،النعيممنلهموماالمتقينجزاء

ماا!لمنتل!!الوافقال،العملفي)حسانهمأنواعبينثم،محسنين

)4(.وامروم!للساللحقأموالهموفي*يصنفرونهموبالأسحاو+!جعون

التوحيدبخصالشخصيتهوتسِمُ،بالمتربىتترقىالمستوىهذافيوالأهداف

والتؤدةالسكينةوبخصال،للخالقالتامةوالظاعةالحقةوالعبوديةوالاخلاص

ويسعى.للخلقوالإيثاروالبذلالحبةوبخصال،النفسمنوالانصافوالطمأنينة

والأخلاقللعباداتالداخليوالقبرلالاقتناعمجردمنبالفردللتجاوزالمربي

اليهاوالمبادرة،الدائمواستحضارها،بهاالإحساسالىالفاضلةوالمسالك

الىيصلحتى،بهاوالتلذذوتذوقهاوالكونوالحياةوالناسالنفسنيوتلمسها

حالفىكنتلقدا:العارفينمنالمستوىهذاالىوصلمنيقولهماتضبهحال

.8241r:الأحزابصورب(1)

.4/275،276:الفد!كح،الئركانيانظر)2(

.91-51:الدر!اتصورة)،()3(



!..لويةالراا!لأمدا..

وقالطيبعيشلفيانهمالحالهذامثلفيالجنةفيالجنةأهلكانانفيهاأقول

)1(.،لهوهمفياللهوأهلمنألذلبلهمفيالليللأهل:الآخر

وشاملةودقيقةحساصمةمعاليرليستخدمالفردنقلعلىالمربييعملوكذلك

الله،ورضيماءسضيه)حقاللهعبداَيكونبحيث،وعبادتهوأخلاقهمحاملاتهفي

اللهأبفضهماويمغضورصولهاللهأحبهماويحب،اللهبسخطماوبسخ!

استكملالذىهووهذا،تعالىاللهأعداءويعادىاللهأولياءويوالي،ورصوله

.)2(ألايمان

إلىالبسيطمنتتدرجالخلقيةالأهدافمجالفيالثلاثةالمستوياتوهذه

الانطاعالىالجزئيةالظاهريةالصورةومن،الأعلىالىالأدنىومن،الحميق

فيوالثباتالحمقحيثمن،متدرجةدوائرتمثلوهي.السصاملالداخلى

،الاسلامفيالخلقيالنظامالىالانتماءقوةمدىحيثومن،المتربيثمخصية

التالى:الثممكلذلكويوضح

الاصلام

1الالمراهقساقبة

لأنقيادا

(2)شكل

الد!لمراتبذلكومواكبةوالشمرلالعمقحيثمنالحلقيالتحصعلفيالناستلرجأو!ين

.01/746:الفتاوى،تهمعةاسانظر(1)

.01/091:عالايقالمر(2)



..الرعر!النفسعل!..!
الظاهرةالصبفةوهيالأخرىبالدوائرتحيطالانقبادونعني،الاسلامفدائرة

وهي،الأخرىالدوائرفيالموجودالعمقيصاحبهالمولوالممارساتوفيها

وتعنى،الاسلامدائرةداخلالايماندائرةثم.الأعمقالمسنوياتالىالمدخل

الظاهريتطابقوفيهاالأولىالدائرةمنأعمقفهي،الانقيادجانبالىالاكمناع

شروووولتوفر،التطابقهذابسببكثرالشخصيةتستقروهنا،الباطنمع

المستوفيوالحمقالإقتناعيالعنصرتخلفلهـاذا،الخلقيةالظاهرةفىأكمل

والتي)1(بالايمانالمحي!الاسلامداثرةالىالايماندائرةمنالفردخرجللشروط

الحمق،فيالاحساندائرةتأتي.ثموالأخلاقالسلوكفيأقلشروطاتتطب

الشرعية،الضروطضوءعلىسلوكهافيللنفىوالمراقبةالمحاسبةتماموتحني

فيالضخصيةتكونوهنا،الباطنوالإحساسالظاهرالسلوكبينالتطابقوتمام

وعمليا.نفسباوالسعادةوالاتساقالإستفراردرجاتأقصى

السلوكيةبالاَهدافاعتنىممنوهي-خياطفوزيةبحثتالصددهذاوفي

الصلوك)وأنالأهداففىالاسلامبةالرؤيةتمبَز-تيمبةابنالاسلامشيخعند

نرىبينما،الباطنوالسلوكالظاهرالسلوكيشملفهووعامشاملالاسلامفي

تعترفاذالاسلاميةوالتربية،السلوكمنالخبوءالجانبتففلالغرببةالتربية

)2(،000الآخرعنبمعزلمنهماأيالىتنظرلافإنهاالسلوكبشطرى

هوالمستقبمالصراطان5:قالحيثتبميةابنالاسلامشيخبكلامواستضهدت

أقوالمنظاهرةوأمورذلكوغيرواراداتاعتقاداتمنالقلبفيباطنةأمور

ذلك،وغير...واللباسالدامفيعاداتتكونوفدعباداتتكونقدوأفعال

يقومماف!نومنافسةارتباط-ولابد-بينهماوالظاهرةالباطنةالأموروهذه

وعاوالصرالرالمر،تهلهيعض!نتد،،7/76:النثاوىعبمرع،تمهةاينالاسلامثعخانظر(1)

الصدد.مذافيالراردةالئرعةلبصوعرنفيرومن،لرصةاحكاممنعلهانرنب

.211عىتهةاينالإسلامئئعنداللر-دعةايردر!ةالأهداف،خاروفوز!ةاننلى)2(



!..ا!ريديةالأهدافى..

سائرمنبالظاهريقوموما،ظاهرةأموراَيوجبوالحالالشعورمنبالقلب

.)1(أوأحرالاَشعوراَللقلبيوجبالأعمال

الاهتحامثولىالإسلاميةالثري!ةان)-هذابعد-خياطفوزكةوتقول

استفامف!ذا،فيهالايمانولحبيتالقلباصلاحالىالسلوكتقويمفياكبر

بتمْويمالعنايةبخلاف،محالةلاالحارجيالسلوكلهنبعاَاستقامالداخليالسلوك

أساسغعرعلىبناءوكل،أساسكيرعلىبناءيعتبرظْفقطالظاهرالصلوك

)2(،للأنهبارعرضة

المريياليهايسحيالتيالغايةدماعتبارهاالوجهةهذهمعالباحثويلتقي

والثالثالثانيللمستوينوأساسمهممطبوباعتبارها،اليهاالمتململيوصل

والظاهرالباطنببنالنطابقاذ-فبلمنليناكما-،الرفابياو،)الافنناعى

فيهماولابد،السلوكمنالمستولمحننهذفىفيضرورىوالجوارحالمثساعرولنن

وخمرتهاالتربيةبدا!ةأما.الظاهرتللمسالكالمصاحبةالقلبيةبالأعمالالعنايةمن

الكاملالنطابقاثصترا!ف!ن،الانقباديأالأولالمصتوىفيوتنمثلالأولى

أسلأوالمبدديالتصدلهقنطبهالذىركا،واردكبروالباطنالظاهريننالش!امل

الحلقيةالمحانييعيقأنيلزملالكنه،شرعاَمكلفاَالفردكاناذاخصو!اَالايمان

بالمثعةويضحريتنوقهاأنولا،داخلياويسئمبهايمَتنعأنولا،امردةوأبعادها

ممارصتها.في

عامةعنكاناذامعهيستمروقدبالفرديطولقدالأولوهوالمستوىوهذا

بتقليديةويمارسونهاظاهراَوشرائحهالاصلاملثصعائرينقاثونالذالنالمسلمين

نفوسهمفىيكفرونهاأويكرهونهالابأنهمعلما،داخليعمقوبلا،وشكلبة

.131عىلمئالقالمرجعانكل)1(

نفها.المفحةالايقالربعانلر)2(



..الرعربهاالنفسعلم..

بيقوقد.والاقرارالإيمانأصلمعهمبل-المنافقينحالهيكما-وقلوبهم

مرتبتيعنأشملبصورةتيميةابنالاسلامشيخيراهمامضىفيماالباحث

الممئلةالمتداخلةالثلاثالدوائرفيعرضهتممماترلهبوهو،والايمانالإسلام

هذاومحكاتأسسأحدوأن،،والاحسانوالإيمانالإسلامأالثلاثللمراتب

.ومظاهرهالإنسانمشاعربينالتطابقمدىهوفيهوالتصاعدالترثيب

وهرالأولالمستوىأنهو-هنا-الباحثيؤكدهأنيريدوالذي

السلوكتحفقعلىفيهيعوَلمراحلهامنمرحلةفيللتربيةهدفايعتبر،)الانقيادى

ذهبتلماخلافاداخليانلاستحضارعمقيصاحبهلمولو،عليهوالتعوَدوظهوره

أعلم.والله،تيميةابنالاسلامشيخبقولوأيدتهخياطفوزيهْإليه

قضية،وزملاؤهكراثراهلأمثلوالتربيةالنفسعلماءبحضتناولوفد

يليفيمانتناولوسوف،والانفحاليالوجدانيامالفيالأهدافتصنيف

المنهجتصنيفوبينيشهالمقارنةمع،كراثواهلأاقترحهالذيالتصنيف

بينهما.التفارقأوالتشايهوجودحالفيالخلقيالمحالفيللأهدافالاسلامي

النموعمليةالىيشيروالذىالنذويتمفهومعلى،كرألواهلأتصنيفويفوم

تشكلالتيوالروادعوالمبادىءالإتجاهاتالفرديتبنىعندماتحدثالتيالداخلي

عليه،الحكموفيصلوكهتقديرفيو!ستخدمها،الخلقيةالأحكاممجموعة

الآتية:الخلقيةالمستويات،كراثواهلأتصنيفويثضمن

:الاسمقبال-ا

بوجودوالشعورالإحساسمندرجةعلىالمتريييكونأنبهويقصد

ويتضمن.لهاوالانتباهلاستقبالهاومستعداَمعينةظواهرأوأنشمطةأومثيرات

الرغبةليمستوى،بالمثيراتالوعىمستوى:هىنوعيةمستوياتثلاثةالاستقبال

فيالأدنىالحدالاستقبالويحتبر،الانتقاثيالالتباهومستوى،الاستقبالفي



..ال!ريوةالأهدالى..

فيالتعرثمستوىمعالمصتوىهذاويتضابه.كراثواهلعندالحلقيالتصنيف

التربوية،البيئةوتهيئةالتمهيدعلىيؤكدكليهماأنحيثمن،الاصلامىالمنهج

عنايةالاسلاميالمنهجوفيعليها.والتعرفالظاهرةلتقبلالمتربياندفاع!يربما

تجعلالتيالأسبابلتوفيريسحىفهو،للمتعلموالنفسيةالأمنيةبالحاجةخاصة

أو،الموعظةسماعأو،نقلهالمرغوبالسلوكملاحظةعندمطمئناَآمناَالمتعلم

الإسلاميةالتربيةفيللمتلقيالخلقبةالرصالة)بلاغف!نوعموماَ.المبدأفيالنقا!ق

هذهولعل.والئفبلللسماعءونهيوالثقةالاطمكنانعلىتبعثبأجواء!حاط

تعاليمه،وتقبلالاسلامنيللدخولبكثبرينحدتالتيهيبأجوائهاالمرحلة

الصحابة-منئلامذتهيدىعلىثم!الفهرسوليدىعلى،أخلاقهوتمثل

التربوية!الرسولصيرةمنجداًكثيرةهذافيوالأمثلة-عنهمالئهرضي

وصحابته.

بة:سكحالاا_2

فيالفغالةوالمشاركةالامشجابةفيالمتربىرغبةالىالمستوىهذاويضير

هناالمتربيدورولا!تصر،بهالقيامعندوالرضابالارتياحوكسعريشدهنضارو

المستوىهذاعندفالمترلي،مانحوعلىلهايصتجيببلالمثيراتالىالانتباهعلى

علىالمثساركةوفيبل،الانتباهفيللرغبةفقطليسالكافيةالدافعيةلديهيكون

مستوى:هي،فرعيةمستوياتثلاثةالمستوىهذاوكضمنأنشطنحو

الرغبة،إسئجابةومستوى،خارجيةوتوانينلقواعدوالاذعانالانصياع

المنهجفيالإنقيادىالمستوىالمستوىهذاوكمبه.،الارتياح)صتجابةومستوى

الإستجابيالسلوكعلىمنهماكلرركزحيث،الحوانببعضنيالإسلامي

داخلي.عمقدونالظاهرى



..الرعرجم!النفسعلم..!
:،نيمةالشيءدعطىأنأالتقديرأوالعقي!م-3

المفاهيممعمايتفقيشملالمستوىهذاأن،وزملاؤهكراثواهلأويرى

سلوكأنالىالمستوىهذاويشير.المتربييتبناهاالتيوالاتجاهاتوالاعتقادات

وأالمواتفبعضإزاءوالثباتوالاتزانالاتساقمنكافيةبدرجةيصدرالمتربي

أومحينةقيمةلديهالمتربىأننستنتجيجعلنامما؟الملائمةالموضوعاتأوالمثيرات

،المحددةالقبممنمجموعةالمتربينبنىعلىالمستوىهذاويمْوم.مااتجاهاَ

تفضيلومستوى/القيمةتقبلمستوى:هيفرعيةسشوكاتثلاثأويتضمن

المسنوىمعكببرحدإلىالمسنوىهذاوبلنفي،بالفبمةالالتزامومصتوى/القبمة

الخلفيةالسلوكيةالجوانببربطالاهتمامكمحيثالاسلاميالمنهجفيالاقتناعي

وتأ!يلالمبادىءتعميقفيالاسلاميالمنهجويرتكز.الداخليةوالقناعاتبالعقائد

الفريدنظامهعلىالمتعلمنفسبةداخلوقدراَقيمةوإعطاءهاوالفضائلالأخلاق

اففسداخلمنالنايعةوالأخرويةالروحيةالدافعيةأهمهاومن،)1(الدافعيةفي

الفعالالإكلانمفهومعلىأ!اَوووتكز.الشرعمنأساسعلىوالمؤ!لة

المسلمةالل!خصبةفي-الأساسهةالسمةوهو-الإيمانخعلحيث،والشامل

الطريقعنالأذىف!ماطة(صنرمهماوالسلوكالحُلُقفيهبدخلتحصطياَأمرأ

.الإيمانشعبمنشعبة

الحنى:-4

مما،قبمةمنممئرالمثربىفيهايواجهالتيالظروفالىالمستوىهذاو!ئير

معمترابطنيمينظامو،ثابتفسقفيداخلياَتنطمهامحاولةيستدعي

.سيادةاكدرالفهمعلىوالتكهد(!نهاالمتبادلةالعلاقاتعلىالوتوف

القبملأ/مفهومنكوالنمستوى:همافرعيننمستوونالمستوىهذاأوبتضمن

الداضة.يالىفىذلك!انصهاتي)1(



!..الثريوطالأهدافى..

قيمى،نسقتنطمومستوى

ومتكاملشاملخلقيبنظامالفرديزؤدالرسلامىالمنهجأنبالذكرويجدر

النفسطبعحةمعومتجاوبمتسقهوبلتناقضأوتصارعفيهليس،ومتوازن

الحلقحسنالر):ط!الرسولقول،فطرتهامعومتلائم،البضرية

أسسأنكما.،اللاسعليهعللعأنوكرهتاللضفيحاكماواكم

أوالتعدلأوبالحذففيهاللأجتهادصجالولامحذدةوركائزهالحلقيالنظامهذا

بل،آخرونوورفضهاأناس!بلها،الأشخاص!تكرهامُتغئرةوليست،الإضافة

الله!لىاللهرسولعنهالمبفغوتطيقاتوتفصلاتوعلاجلالخالقأوامرهي

وسلم.عليه

لالانمة(الوسم)االصز-5

،الفردسندالهرمفيمكانهااحتلتتدالفيمأنالىالمستوىهذاوكسير

الفردسلوكعلىوسيطرت،داخليأالمنناسقالنظاممننوعفىمنظمةوأصبحت

كما-أمرانهناكلئموال!ى.الطرالقة!هلهسلركهلتكيفنكفىالزمنمنفنرة

منكبعرقدرعلىالرنابةأوالس!طرةهذ.نعمبم)أ()-وزملاؤهكراثواهل!رل

الاتاهاتهذ.طركقعنكئعخصوتمحزهو!نهيمكنيحهثالنردصلوك

فيوالالمحاهاتوالمواثفوالأفكارالمعقداتهذ.دمج)ب(و،المسيطرةالمتفلغلة

ناحهةومن!:وزملار.كرائواهلو!رل.)1(،للعالمنظرةاو،كاملةفلسفة

فيالمسنوىهذاالىالوصولعنالعمومعلى!عجزالرسيالتعلبمف!نواقععة

ثطمهمامعوالخبرأالزمنتفاعلمنولابد..الأقلعلى(الأمريكي)مجتمحنا

التالوو:الهامينالسؤالينعلىالاجابةالمرءكسكطعأنقبلوانفعاليأمعرفباَالمرء

26مىالرحمطيانيا!الاالتريويةالأهدافتحنعفنظام،وزمحهكرالوهلانطر1() t،



..الرعربه!النفسعلم..!
نظاموجودعدمبأنيعترفكراثواهلوكأن)1(!3!اًمئلماذا)و؟!اًنا"من

المتممزالخلقيالمستوىهذاالىالوصولالأفرادعلىيفوتومؤصلثابتقيمي

.الحياةمنوالغايةالحقيقةعنالبدثفيطويلةسنواتالفرديتخبطحيث

إلاورائعسامالأهدافمنومستوى،راقيةمرحلةالمرحلةهذهأنورغم

نطاقعلىوالتطيقللتعميمقابلةغيرمثاليةفهي؟كثيرأالخيالفىتحفقأنها

عليه.متفقشىءهناكوليسثاكلتهعلىيعملكلّاتجحلإنهاثم،واسع

القيمثباتحيثمن،الإسلاميالمنهجفيالمراقبةمرتبةتثسبهوهي

منعنهاتختلفأنها،الافيهابسلوكهالتنبؤوامكانية،الفردعندورسوخها

فىومبنيةمحددةالاسلاميالمنهجفىفالقيم،لهاالمو!لةوالآليةالمفهومحيث

الحباداتنظامعلىترتكزعلبهاالتثبيتأساليبأنكما،ومتجاوبمتسقنظام

تتركثم،القيميالنظاممعينلائمبماوالبيئةالأجواءفىالتحكموعلىوالعلاقات

المحامدمنأوفىومقاديرأعلىمصتوياتتحصيلفيالتفاوتامكانيةللأفراد

و)صرارهإرادتهوبحسب،وظروفهوجهدهقدرثهيحسبكل،والفضائل

تمالى:تال

ومنهملنفسهطالمفمدهمعباددامناصطفناال!فىالكمابأوولنالم)

.)2("بالخراتسالقوملهممقتصد

تعالى:وتال

خيرلهوصبرتمولئنبهعوقبتممابمثلفعاقبواعاقبتموإن)

3)(للصابرفى

.652صالالقالمرحمع(1)

.261:النحلصررة(r).023طرظصرة2()



!...الثربولأالأهدافى..

خصالهمفيعاليةدرجاتإلىالصحابةمن!الفهرسولتلامذةترقىوقد

عنه-الئهرضي-بكركأبيأعلاهافضيلةكلمنأخذمنفمنهم،وسجاياهم

عداها-فيمابحظأخذهممع-محينةصفاتمجموعفيتخصصمنومنهم

والصدعوالانصافالعدلأصفاثمجموعفى-عنهالفهرضى-عمرمثل

والرحمةواللينوالبذلالجودأفيوعثمان،النفسومحاسبةوالجرأةبالحق

والفراسةوالصبروالاقدامالقيادةأفي-عنهالذرضي-وعلي،والحياء

.هؤلاءكيروهكذاوالقضاء،

أرحم):!الفهرسولقال:قال-عنهالفهرضي-مالكبنأن!عن

،عفانبنعثمانحياءوأصدقهم،عمراللَهأمرفىوأثدهم،بكرأبىبأمتيأمتى

وأفرضهم،جبلبنمحاذوالحرامبالحلالوأعلمهم،طالبأبيبنعلىوأقضاهم

عبيدةأبوالأمةهذهوأمنأمنأمةولكل،كعببنأبىواقرؤهم،ثابتبنزيد

(1)0،الجراح

توسيمعلىتادرلهالخاضعةوببيئتهوآليتهبمفاهيمهالاسلاميالمنهجأنوالمهم

محكومة،فيهامعينةوسماتأمماطوبناء،شخصياتهموصقل،الأشخاص

الاسلامي.الخلقىبالنظام

علمأكيرهمأي؟افىضهمومنى.0139/2،492:الأحوزىنحة،الم!اركفورىانظر،ال!رطياخرجه(1)

.%/%r:اكمانيتحنهقماحةاينصححانظر،صا-اينوأخرصهوالموارثيالنرأدنى





اللانيالباب

والحافز.الدافعتعريف-

للدافعبة.الثلاثيالتصنيف-

وخصائصها.الدافعبةمستويات-

والأخروية.والدنبويةالعضويةالدوأئرفيالحفز-





..لعلدواا00

الحافزفىادانيمتعريت

!

التعر!اتمنكئيراَوالتربيةالنذرعلبمفيوالدارسونالباحثونذكرلفد

أو،نقصأو،توترحالةالدافعاًنتبينالثعريفاتهذهوجل،والحوافزللدوافع

وأن،)1(واشباعهسدهيتمحثىالانسان!احبنفسيأوعضوىاشكال

)2(.الدافعمنالنابعةالحاجةسدعلىترتكزوتنضيطحثأصالببهيالحوافز

أويسمثمرأسلوبالحافزبينماحالةوالدافع،لاحقوالحافزسابقفالدافعوعليه

الحاجةمنناشىءجبليأوذاتيالفالبفيحدثالدافعأنكما،الحالةيحالج

.ارادىعملالحافزبينما،للأنسانالطيعية

رجلوهو-الوهابعبدمحمدعليتعريفالتعرهاتمنوسنختار

اطانبالىالاشارةكقصهاالتعر!ات.سمرأناذ،وشمولهلدخطنظراَ-)دارة

بالحافز.الدافععلاقةووضحالذىالمنديالترتيبينقصهاأو،الروحي

،الإثباعتتطلبناقصةحاجةعنعبارةالدافع)أنهوافتاروالتعر!ف

أوالحاجةأضبحتف!ذا،معبنةبدرجةالحاجةهذ.تشبعحتىمتوتراَالفردويظل

الروحيأوالاجتماعيأوالجس!ميالتواؤنعادإليهاالانسانيصعىالتيالحاجات

)3(.،محليهكانمماأفلأوأعلىدرجةالىأو،علبهكانماالى

علمالىالممضل،موصالحيعداللهعهدوانلر،911عى!حالسال!ذسعلم،يركاتخةمحمدانظر1()

.902عى،الاجماعةالحلومسطحاتصبم،يلويزكيأصدوانظر،81،عىالننى

أ!أ.الاتانز)فىكورةالملاداصعاتد)2(

.939،041عىالإدارةفيمفدمة،الوهاببدمصدملي)3(



..يل!لرعراالنفم!علم..!

.)1(،النافصةالحاجةلإشباعبقدمالذيالشىءهوالحافز"وأن

حدالىينسجمآنفاَاليهالمشارالتعريففيهابماالتعريفاتمنالكثيرأنومع

الأسماءاختلفتولووالحافزالدافعمحنىتحديدفيالاسلاميالمنظورمعكبير

تعليلاتهلهالإسلامىالمنظورأنالا)2(الضرعفيوالحواترالدوافععلىتطقالتي

وبيانتصنيفهاوفي،حدوثهاكيفيةوبيان،الدافعيةتفسيرفيوخصائصه

نابعالاختلافوهذا،الثانوياتمنالأولوياتوبيانترتيبهاوفي،أنواعها

وجودهمحنى:وللأنسان،وفلسفتهاللحياةالإسلامنظرةاختلافمن

وحدودها.طبيعتها:البشريةوللنفس،وأهدانه

الاسلاميالنضوعلمالإسلاميةبالتربيةالمهتمينمنعددتناولوقد

الدافعيةمستوياتعنمتعددةوتفصيلاترؤىوطرحوا،الدوافعموضوع

(+غاتيعثمانومحمد،يالجنومقداد،قطبمحمدمنهم،وآثارهاوأنواعها

وغيرهم.

معنقديةدراسةالدافعية)كتابهفىعيسىرفقيمحمدهذافينوسعوممن

الحديثةالدافعيةونظرياتنماذجتقويمالىفيهتطرقوقد،،مقترحنموذج

.451صالصايقالمرجع(1)

الحبائةوالدواعيواسات،القرآنفيوردكماوالثهواتالفلرة:الإسلاعةالمصادرفيالحرافععلىدطق)2(

كماوالتربوالركهبوالرزعوالحفىالنحريفى:الخزعلىودطلق.الملماءيحفىاوردكما.والفرالز

فيالحوافز،امعمعدالمزفىعدانفلى.الطصاءثن!أوردكماوالبرامحثوا!ر!دات،الفرآنفيورد

-77صيالركافىالاخماعيةالطوم!للهةمن،مبرعةفردكرراةرطلة"الاسلاتابر!ة

(r)علمكالهفيياطنمتدإدوناوله،الإنانةابنسفيثراسات40محانيالموضوعتطبسدتناول"

النبويالحدث)و،الننىوعلمالفرمناكتا!هفيفلأليعلحانوتاوله،الإصلامفيالرلوىابفس

.،النذ!وعلم



!..فعوالدا00

وضعهماعلىمبنيةالإسلاميالمنظوروفقللدوافعجديدةرؤيةوطرح،ونقدها

نموذجاًاتترححيث)1(.ودرجاتهاالإسلاميةالشريعةمقاصدفيالعلماءبعفر

به،المتعلقةوالمفاهبمالأساسيةمبادئهوبئن)2(!الحياةدافعية"أسماهللدافعية

بعدين:منتنطلقوالتيالدافعيةومقاصد

فيالفردومسئولية،الحياةبحيزارتباطهاومدىالفرديةالأغراض:الأول

تحقيقها.

ارتباطهخلالمنبالفردالمناطةالمسئوليةومدىالعامةالأغراض:والثانى

.بالعموم

مجالاتخصفي،الحياةدافعية)نموذجوفقالدافعيةمقاصدوتتمثل

والحفاظ،العقلعلىوالحفاظ،النفسعلىوالحفاظ،الدينعلىالحفاظ:هى

حدعلىمتدرجةالتحقيقمستوياتوتأتي.النسلعلىوالحفاظ،المالعلى

الترفحدثم،حاجياتباعتبارهاالتيسيرفحد،ضروراتباعتبارهاالكفاية

المحاليريحددأخلاقيببعدترتبطمستوىكلفيوهي.تحسينياتباعتبارها

بداخله.العملحريةوتضمنالموحدالإطارتكفلوشريعةثابتمنهجفييتمثل

الشمولية،بالنظرةيتيز!الحياةدافعية5فىعيسىرفقيمحمدطرحهوما

لكننا،الشرعيةللمقاصدوالأصوليالفقهيالتفصيلعلىلقيامهنظراًوبالعمق

المربىعلىيسهلانفتاحاَواكثرعمليةاكثريكوننموذجإلىماسةبحاجة

العمليةتتطلبآخروبمعنى.واستخدامهواستحضارهتتبعهوالمعلموالداعية

مخففةتكونللدافعيةرؤيةوجودالاسلامضوءفيالاجتماعيةوالتنثشةالتربوية

بعد.فصا128:المواففا!،الاطبيانظر(1)

.171عىالكابفيالنموذجشكلانظر)2(



..الرصريل!النفسملم..!

وموافقتهوعفوقةالاسلاميسرمعينسجمبلاشكوهذا.الاستعمالوميسرة

ميدانيةبصورةوش!كلاتهالسلوكمعالجةعلىقدرةاكثرالمربيويجعل،للفطرة

.مباشرة

فيموجودأنهونعتقداليهنحتاجوالذىالمبسطالنموذجهذاأنعلى

مناقضاًيكونلنوالتربيةالدعوةفي!الرسوللهدىوالعمليالنظرىالسياق

أخرىصورةيكونأنيمكنبل،تماماَلهموانفاَولا،(الحياةدافعيةiلنموذج

التئالصورتتعددأنالممكنمناذ،الأسلاميالمنهجوفقالدافحيةلنموذج

وأتناقضبينهايكونأندونالعمليةوتطيقاتهاالشرعيةالمصادرمننقتبسها

تنافر.



!..لعلدواا00

لكانعيةالنلأثيالتصنيت

نأالىنظرتهعلىالدوافعموضوعفيالإسلاميالنفسيروتكز.المنهج

ئالار):تعالىتال،وروحيجسدىعنصرينمنمكونمخلوقالانسان

روحيمنفيهودفختسويتهل!ذاهطينمنبضرأخالقإنيللملاكةربك

)1((ساجدفىله!عوا

نعالى:ونال

لسلهجمعللم"فيمنالالسانخلقولدأخلقهد!ءكلأحسنالدي)

السمعلكموجعلروحهمنفيهولفخسوّاهلم.مهينماءمنسلالةمن

)2((لشكرونماناللاَوالأفدةوالألصاو

كما،الآخرةوحياة،الدنياحياةلحياتينامتدادالانسانبأنالعقيدةوعلى

تعالى:تال

منلصيبكثثسولاالآخرةالداوالذ!اكفيماواثثغ)

(r)(الدديا

تعالى:وقال

)،(!خيرلآخرةاولداوحسلةالددياه.هفيأحسلوالل!فى)

لامتدادالزمنيوالتصور،الانسانلماهبةالتكوالنيالتصورهذاعلىوبناة

.71:صصررة)1(

البمة:7-6.9)2(مرر

.77:النصعىصررة+(

.03:الللصرة4()



..الرعرسالنفسعلم..!

بعضهايحبطمتداخلةدواثرثلاثفيتتشكلأنهاعلىللدافعيةيُنظرالانهان

مثلالجسدبحاجاتالمتمثلة،بالإنساناللصيقةالحضويةبالدائرةتبدأ،ببحض

بالحاجاتالمتمثلةالدنيويةبالدائرةوتتوسط،والشرابوالدام،والنوم،النفى

،والثناء،والاستطلاع،والانتماء،التملكمثلالمباشرةغيروالنفصيةالمادية

بالحاجاتوالمتمثلةالدوائربقيةعلىوالمهيمنةالمحي!الأخرويةبالداثرةوتنتهي

والرهبةالنعيمفىالرغبةومثل،والأمانةوالعبادةالدينونةمثلوالايمانيةالروحية

الدوائر.هذهيبينما،13الشكلوفي.الجحيممن

الآبرويةالداضة

لللافعيةالاسلاميالمنظرروفقالحفزدو،لروكلثل،13اثكل

،الأنسانلحياةضرورىوتكاملبترابطالدوافعهذهالىالإسلاموينظر

وتكوينه،الانسانفطرةفيأساسلهاوالأخرويةوالدنيويةالعضويةفالدوافع

وترتيباَ.وكماَنوعاَبهاالاخلالبمقدارمشكلاتهوتظهرالإنسانحياةوتختل

يحسفهو،نضيئاَشيئاَبالظهوروتبدأ،فيهكامنةالدوافعوهذ.يولدفالانسان

واكل،الشربثم،الرضاعثم،النفىفيباشرولادتهمنذالعضويةبحاجته



!..لعللواا00

التملك،فبحب،الدنيريةبحاجته!ح!ثم،.الخ..والاخراجالنوموهكذا

،والايمانالدفىالىالأخرويةبحاجته!صثم،بالآخرفىوالاجتماع،وال!اء

والنخلق.النعبدوالى

يأتي:بماالدوائرهذهفيللدوافعالثلاثيالتشكيلهذاو!ميز

والمادية،الروحيةالتطعاتالتشكيلهذايشملحيثالسممولية-ا

الفرديةالحاجاتوبشمل،والأخرويةالدنيويةالأعمالويشمل

والجماعية.

فالدائرة،الأخرىالدائرةفيدائرةكللؤثرحبثوالتمازجالتداخل-2

والدنبويةالعضويةوالدائرتان،لهاوتهيءللدنيويةتمهدالعضوية

اًيضاَ.!حبح،والعكىالأخروبةالدوافعتحقبقفينعبنان

منبهالدوائرهذهتتصاعدحيثبتطعاتهوالسموبالانصانالترقي-3

لأسباببهاالقيامالىعضويةلأسباببهاوالقبامبالأعمالالاهتمام

الأخروية.ثمالدنيويةالدوافعوهي،واعشمراراَثباتاَكثر

الأخرىبالدوائرتحيطحيثالدوائربقيةعلىالأخرويةالدائرةهيمنة-4

للدافعيةالقبادةمركزهيالأخرويةالدائرةتعتبروبهذا،علبهاوثغلق

لودىالميزةوهذه،الا!ميالتربيةمنهجور!دهكذاأو،الانسانعند

النهائية.وكاياتهوتطعاثهتوجهاتهووحدةالانسانهدف;-,Aلو

القه!رسولسمعت:قال-عنهالفهرضي-ثابتبنزيدعن

!لط،بينضهوجل،أصهعلطاذوق،هئهالدطكالتمن):يقول

اللَهجممع،نيتهالآخرةكالتومن،لهكثبماالاالدديامنيئهولم



..الرعر!النفسعل!..!

.)1(،راغمةوهيالدنياو!هفلبهفيغداهوجل،أمرهله

اللَه!رسولسعت):قال-عنهمااللّهرضى-عمربناللّهعبدوعن

ومن،د!اههمّاللّهكفاه،المعادهئم،واحداَهئاَالهمومجلمن:يقول

)2(،هلكأوديثهأيفياللَه!اللمالدنعاأحوالفيالهمومب!شعبت

،الأنواعهذهبكليُدفعأنيمكنللدوافعالإسلامنظرةوفقوالانسان

ومظاهرها.ومعالمهاروحهافياسلاميةدمكةالبيئةكانتما)ذاالسياقهذاووفق

لانجازلهدافعاَكانتمناسباَاشباعاَوأشبحتالعضويةحاجاتهنُطمتاذافالدل

اذاوأما.والأخرويةالدنيويةللأعمالمهيئاَنفسهووجد،مركوبةوأنشقأعمال

عنوقعد،الاندفاعمستوىانخفضاشباعهاأسيءأوالعضويةحاجاتهمنحرم

المركوبة.والأنشطةالأعمال

الاجتماعالىيحتاجفهو"و)شباعلسدتحتاجالدنيويةدوافعهوهكذا

والى،الاحتراملحاجةسداَوالثناءالثسكروالى،الانتماءلحاجةسداَبالآخرين

أعماللتحقيقالانسانبهايدفعأنيمكنوهذه،التملكلحاجةسداَالمال

سمواَاكثرللأعمالوالاستحدادللاستقرارتهىءأنهاكما،أخرىوواجبات

والأخروية.الدنيويةوالبرالخيرأعمالمن،أْلرأوالأعظم

فىإلا!سحدلاا:قال!النبيعن-عنهمااللَهرضى-عمرابنعن

قاهورجل،ال!هاووآداءالاللآداءبه!ومفهوالقرآنالله!ا.رجل:الكين

.)3(،الدهاووآلاءالللآلاءيفقه!و،مالاَالله

رنم2/39r:عاصهاينمقسحهح،الألبانياثالر،صحعحالأبانيعنهوتال،ماجهالنأخرجه1()

+1331.

EMالحدثرمْمننهالايقالمرجعانر،صنالأبانيعنهوئال،ماجهايناخرجه)2( I I.

5:ابرىخح،حبرالنانظر،الهظرىأضعه() 1 1 /1 r،192،75رتمالحدث.



..فعالدوا00

صاحبهودفع،التملكالىحاجته-الثانيالصنفعند-الماللبىفقد

الحاجتينسدذلكفحفق،اللَهسبيلفيالمالببذلالأخرويةالغاياتلتحقيق

والأخروية.الدنيوية

وغير،كالحضويةمباشرةغيردوافعأنهاْإلىنظراَالأخرويةوالدوافع

الا،يهملهاأويؤجلهاأوعنهايغفلمامحعيراَالأنسانف!ن(كالدنيويةحاضرة

الأعصثلةعليهوتطرحبابهتطرقبهاويصالإنسانعلىتلحوأنلابدأنها

ذاهب؟أنااًفىوالى؟غايتيوما؟أنامن:مثلالحياةفيالأساسية

،وأطمأناستقراللوافعهذهالإنسانأضغن!ذا؟والمنهجالطريقهووما

علىوضياعاَوتيهاوكدراًنغصاَهذاوانعكسواضطربقلقأهملهاو)ذا

حبانه.مجمل

فىيضبههمالافد-اليهأضرناالذي-للدوافعالثلاثيالتصنيفوهذا

ونحد،الإنسانعنوالثصوراتالأسسفياختلافهابسببالتربويةالنظريات

عامةأو،شعوريةولاشعوريةأو،ومكتسبةفطريةإلىالدوافعتصنفأنها

وشخصية.وبييةعالميةأو،وخاصة

ومعنوية،ماديةأو،وسلبيةرلجابيةالىالدوافععلىالمترتبةالحوافزويصنفون

يعدالأخيروهذا.)1(مضتركةوتفاعليةوخارجيةذاتيةأو،وجماعيةفرديةأو

الجوانبيهملكغيرهأنهالا،واحاطتهلضمولهنظراَالتصنيفاتأفضلمن

والأخروية.الروحية

اليه-أشرناالذي-لللوافعالاسلامىاقصنيفالىالتصنيفاتأقربومن

أحياناَوتدعىMaslow،ماسلو)بهقالالذىالإنسانيةالنفسيةالمدرسةتصنيف

واًنشمطهأعمالهو!الى،الإنساناندفاعالىينظرحبثالهرميالتدرجبنظرية

الرل!ةفىالحوافزاص!هدالمزيزعبدوانظر،،الأولاباب5النذ!علمأصرل،راجحعزتأصداننلى)1(

671.عىالأ!لا!ة - 67 i 62 iصايق.مرجع



..!الر!يالنفسعل!..

الملحّومن،الأعلىالىالأدنىمنمرتبهرميشكلعلىمتطباتهوإشباع

لفسيردوجيةقإليفيلعضويةاافالحاجاتاا!الحاحأهميةالأقلالىالمهم

وتأتي،الانتماءثمالأمنثمالحاجاتمنيضبعماأولوهي،القاعدة

بعدالإنسانلهاويندفع،الهرمأعلىفيوالتذوقيةالجماليةوالدوافعالحاجات

الهرملهذابيان،14الشكلوفيالهرمأدنىفيأهميةاكثرحاجانهسد

للدوافعالتصاعدي

الجماليةالحاجات

للمعرنةالحاجة

الذاتلتحقيقالحاجة

للتقديرالحاجة

للأنتماءالحاجة

للأمنالحاجة

الفسيلوجيةالحاجات

الانسانيةالنظر!ةفيللدوافعالهرميالصلميمثل،14الث!كل

مبتورةفهي،والأخرويةالروحيةالدوافعمنتخلوالنظريةف!نذلكومع

منالأساسالشقأهملتفقدالنفىعلمفيالمطروحةالنظرياتمنكفيرها

الانسانامتدادمنالآخرالجانبوأهملت،الروحيةبحاجتهالمتمثلالانسانحياة

علىوتجورالفرفىتنصففهيذلكالىداضافة.الأخرويةبالدوافعوالمتمثل

ا!تمعمصالحوتهمل،ذاتهوغقيقالفرددوانعلماشباعتعنىحيثالمجتمع

ومكملاَ.متأخراَاليهالنظروتجحل،ومقوماته



..لعلدواا00

خصالصما9ادافعيةمستويات

!

الإلحاححيثمنتدرجىنحوعلىالإنصانعندتحدثالدافعيةعمليةان

والنمائية.العمريةالمراحلحبثومن،الزمنيالترتيبحبثومن،والمباشرة

الآتي:النحوعلىتتابعياَ!جريالتدرجوهذا

العضودةالدوافع:أولاَ

افتلفةوأجهزتهوأعضائهبأعصابهللجسدالملحةبالحاجةوتتمثل

والنفس،،والعطشالجوعدوافعالحانبهذافيويدخل.المتنوعةوعملياته

الخ...والبرودةوالحرارةالألموتجنب،والجنى،والولدية،والوالدية،والنوم

يأدي:بماالدوافعه!هوكمعز

الأكلبووهذا.مباشرةفوريةبطرق)سباعهالهتمفوريةأنها-ا

الحاحهاوشدةموضوعهالوضوحوذلك،إشباعهافي

وأولويتها.

ذاتللأنصانالجسديبالتكوينملتصثةجسديةدوافعأنها-2

وعندما،أخرىومكوناتأوكدودماَأعصاباَبمادتهعلافة

حاجاتهعبرالانسانفيسعى،فبهالكيميائىالتوازنيخثلالجسديفقدها

مرةالكيميائىالتوازنيعودالمناسبالاشباعوبحدوث،التوازنإلى

.البدنالىأخرى

r-الحاجاتفهي،العمريةالناحيةمنالإنسانعنديظهرماأولأنها

الجسديةبحاجتهيحنماأولفهو(وال!لالمولودعندوالمبادرةالجلية



..الرعر!النفسعل!..!

الخ...للألموتجنب،وأمومة،ونوم،وشراب،طعاممن

صفةمنلهالماوالحيوانالانسانبينمشتركةدوافعأنها-4

،والشرابللداميحتاجحيثالحيوانعندموجودةفصيولوجية

العضويةالدوافعتجعلالخاصيةوهذه.والجنس،والنوم،والهواء

الحي.الكائنفيعامة

الدنيوية:الدوافع:لانياَ

فيوجودهحيثمن،الدنياحياتهمحيطفيالانسانبحاجاتوتتمثل

،الإنسانعلاقاتفيالدوافعهذهوتبرز.واجتماعىمادىوسط

نفسيةأوشخصيةالحاجاتهذهكانتسواء،الدنيويةومحبوباته،وتطعاته

اجتماعية.أو

،والجاهوالذكر،التملكحبقبلمندوافعالجانبهذافيويدخل

ذلك.وغير،زIوالا،والتقليد،والاستطلاع،والانتماءوالجمال

بايي:الدوافعSJهوثعميز

منإلحاحاَأقلوهي،الفورعلىلاالتراخيعلىالاشباعتتطبأنها-ا

حاجتهيضبعوالاطلاعالمعرفةالىفا!تاج،العضويةالدوافع

جداَ،طويلةلفتراتالإشباعيؤجلوتد،أوسعزمنيمدىفي

لزمن،يصبروقد،التراخىعلىحاجتهيضبعالانتماءإلىوالمحتاج

ليزولينامأنلابدوالمرهق،جوعهيسدمايتناولأنلابدالجائعبينما

.انتظاردونرهقه

للمالالإنسانفحب،بالجصدلاوالنف!بالحقلمرتب!دوافعأنها-2

فإنوالا،وعقلينفسيأمرذلكعلىوتكالبهوالجمالوالجاه



!..لعاللوا..

ومع.جسد.حاجاتوجمبعومأوا.وعطسهجوعه!سدالقلبلالمال

نفسيةمتعةففيهماوالجاهالجمالوكذلك.المالعلب!ظلذلك

وعفلية.

العمرلهة،المرحلةحيثمنالجصديةالدوافععقبوتبرزتظهرانها-3

بل،الدولةبعد!عرو!مكنعلروالاطلاعوالجمالللمالفالميل

مثلبعدها،وماالمراهقةفيالاوظيفثهكلارسولايتضحلابعضهاإن

واصتواءنضجمنسَطلبهلماوذلك،للانحازوالدافع،للمالالدافع

عتلي.

:الأصوةلدوافعا:!ألا

الروحيةبالحاجاتوتممثل،الانسانيةالطبيعةفيمتأ!لةدوافعوهي

الدوافعهذهومن.وسواعهوطمأنبنتهالانسانكيانلسلامهْالضرورية

حفزعليهاو!بنى،والأمني،والخلفي،والعبادى،الد!ىالدافع

كشملوماالآخرباليوموحفزه،سخطهواتقاءالفهرضابطبالإنسان

وحفزه،وعذابهاوالنار،ونعيمهاوبالجنة،وأهوالأحوالمنعليه

الخلقية.بالحاسة

قى:لاالدوافعه!.وثعمهز

فنحن،الأولىباللرجةروحياشباعهوالدوافعهذهإشباعأن-ا

وتلاوة،والدعاءوالذكر،بالصلاةوالعبادةالتدينالىالحاجةشبع

والشمراببالدامالحضويةنشبعبينما،والحجوبالصوم،القرآن

.وهكذا...والهواء

الدوافعهذهنرنبطحيثالبلوغفرب!كونالدوافعهذهظهورأن-2



..!الهالنفصع!..!

الضمير.وحهاةالنفصيوالاستواءالحقليبالنضج!!ر

كوامنعلىلتأشسِهانظراَالداخليةالذاتيةالدرافعفينصنفأنها-

ونعيمهابالحنةالمتمثلوالمكافأةالعائدولكون،والفطرةوالتحبدالتدفى

نأدونالمرءبهاآمنمضعةهيوانما،حاضرةكيرأموروعذابهاوالنار

أمرالتصديقوهذا،ووعيدهاللَهيوعدتصد!قاَوأطاعالمرءوعَمِل،رواها

ذاتي.داخلى

ملازمةو!عرها،ومكانةتدراَوأعظمها،الدوافعأنواعاتوىأنها-

الأوقاتكلوفي،والحلنالسرفيالانسانثدفعلأنها،للانسان

والاستحلاءالسموألىبهتؤدىدوافعولأنها،كانوأ!ما،والأحوال

والدافع،وخصوصهتهالانسانميزةهوالدينيفالدافع.والشرفوالعزة

وكرامته.رفعتهمناطهوالعبادى

فوريةكانتمهماالدوافعبقيةعلىوالقيادةالسيادةلهاأن-

!زاقيهيأنهااذ،وخصوصيتهاضموليتهابسببوذلك،وملحة

!ستركفالانسان،الأخرىالخلائقأنواععن-ذكرناكما-الانسان

والضرابللطعامحاجةمنالماديةفيوالنباتالحيوانمع

والخُلق،والأمانةوالحبادةبالد!ونةيختصلكنهالخ...والنفى

سائرعلىوالقيادةالسيادةلهجعلماوهو،الانسانكرامةمناطوهذا

أووبمحارضتها،شباعهااوعنعنهاالانسانوبغفلة،ْالدوافع

قداْاذ،والذهولوالقلقبالضباعويضعرالإنسان!يهبهاالاصطدام

الصحيحالتشخيصكدوبهذا.الحياةفيورائد.القيادىمؤهلهعطل

فى4محاناتوأنواع،والاجتماعيةالنفسيةالإنسانمشكلاتمنلكمير

الحاضر.العصرفيوخصوصاَوالعالموامتمعالحياة



..
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الدوافعوكانت،والريادةالفبادةالأخرو!ةالدالنبةللدرافعكانفمنى

،والانتظامالتوازنوللمجتعللأنسانحصلمقودةتايحةالأخرى

والعكى.الكونفيقامكماالناسحياةفيالحقوقام،الحهاةورافت

شاعنايحةصارتأووهمضتأالأخرو!ةاللوافعأهملتناذا،صحيح

بالحواءالإنسانوأحس،ونفككتالناسحباةوضاقت،الباطل

الكونمنظومةفيوالشذوذيالنريةوأصيل،قائدبلاكأنه،والضهاع

الانسانرأئدهو!رسولهعلىالمنزلاللهوحىوالقرمن.البديع

نحالى:قالوالسواءالانتظاملهذاوفائد.

كفرواال!ينكلنرلكياطلاَ!هماوماوالأوضالسماءخلق!اوماأ

الصاطاتوعملواآميواال!فىكلأم.المارمنكروالل!ينروالل

اليكأنزل!اهكاب5كالفباوا!فى!علأمايارضدكالمفسدين

.)1((الأ؟بأولواولمطكرآ*لعدئروامباوك

.:27-92عى
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لعضريةاالر!االةن!لحفزا

منالمتعلممنعيتجنبو!تدىء،بالمتعلممتدرجاَالعضرىالحفزلهسير

تلكتلبيةعلىبالعملثم،مناقضتهاأويهاالاصطداموكنبالمضويةحاجلأله

العضوتالحوافزباستخدامثم،المعتدلةوالحدودالمنابيالمسنوىالحاجات

ثم،ومفيدةمرادةأعماللإفازالمتعلملدفعوالتحصينياتالكمالياتوخصوصاَ

بطريقةانقاصهااستخدامأو،العضويةالحاجاتاشباعتأجيلباستخدام

هذهوتمثل.ومفيدةمرادةأعماللاكاز-أ!أ-المنعلملدفعمدروسة

هذهفىتحقيقهاالىالمرلييسعىمرحليةأهدافاَالعضويالحفزفيالدرجات

يأتي:فيمااليهانثسير،الدائرة

العضو!ةحاجالهمنا!لمحرمانالمر!ثلالىأن:أولاَ

...المتألمأو،الحاقنأو،المرهقأو،الظامىءأو،الجائعفالمتعلم

وألاتهوعواطفهفتفكيره،بهاومنشغل،حاجتهلاشباعمحتاجالخ

!أبهولم،الحماجةتلك)شباعالمرليمنعف!ذا.الحاجةتلكلسدمنصرفة

لدفعالأولالهدفبتحقيقأخلفقدلهاالمناقضالمعارضموقفاتخذأو،بها

والتحصيل.التعلمفيقدماَالمتربي

عنالمتربىلابعادالسعيهوالقضبةهذهفيالمقبولالتربوىوالموقف

مناسبة،واقبالاندفاعحالةفىليكونا!تلفةبصورهاالعضويةالمعاناةحالات

ينبه،الحفنأو،الجوعبدافعالاحساسحالةففي.اكثروينجزوليحضل



..الركر!النفسعلم..!

فيقومالجسدليستقرالعضويالمطلببتلبيةالحالةمعالجةأهمية!الىالرسول

.الأخرىبالواجبات

لا5:يقولط!الفهرسولسمعت:قالت-عنهاالفهرضي-عائضةعن

)1(،الأخبثانيدافوهوولاطعامبحضرةصلاة

ف!نه،ويتعبالارهاقمنالمتربىيعانيعندما،والراحةالنومالىالدافعوفى

والواجباتبالأعمالالقياميستطعلنف!نهوالاالدافعذلك)شباعإلىيوخه

الرسولعالجهماوهذا.المتربيفيلتحفيقهالمربىيسعىمماوالعاديةالعبادية

هذاتصادمكانتعندما-عنهاالفهرضى-جحشبنتزينبحالةفي

الدافع.

ممدودحبلف!ذاالمسجد!النبيدخل):قال-عنهالفهرضي-أنسعن

تعلقتفترتف!ذا،لزينبحبلهذا:قالوا،؟اطبلهداما:فقالالساريتينبين

)2(،فلرتدخرل!رانشاطهأحدكمليصل.حدوه:كل!النبيفقال،به

:!الفهرسولليقال:قال-عنهماالفهرضي-عمروبنالفهعبدوعن

لمنك:قال.رلكأ!لإلي:!لت.النهارو!صومالليل!قومألكاخبرألم)

ولأهلك،حقاَليفسكوإن،نفسكولفهتعينكهحم!ترلكفعلتإذا

.)3(،ونموقم،وأفطرفصم،حقاَ

.5/47:ابووىبضرحهسلمسحيح،ابوىانظر،سلمأخرجه1()

اينانظر،البخارىفيوهو59،69عىالصالح!ركافى،النروىانظروع!لمالبخارىأخرجه)2(

وفتر،6/72،73:سلمسحح،ابووىانظرسلموفي.0511رقم3/43:البارىكح،حبر

كل.يني

هبتومحنى،،53111رقمالحدث3/64:ابارىفتح،حجرالنانظر،البخارىاخرجه)3(

-للْت.اىالفاءيكسروننِت،الهرلكعرةضضتأوكارتاىعخك



..لعلدواا..

منالحرمان!حدْالذيالعضوىالسلبيللأئرواضحةاشارةذلككليوف

.الحاجاتاشباع

وتلبيةلرلدهاالملحةبالحاجةالأمتحسحيث،الوالديةدافعمراعاةوفي

الصبي-لبكاءمراعاةالصلاةفيالتجؤزفي-بعمله!الرسولينبه،حاجا-له

الارتباكمنالأمعليهتكونأنيمكنالذيالوضعوالى،النفسيةالوالدحالةالى

بواجباتالقياموينالملحةولدهالحاجةالاستجابةبيننفسهاداخلوالصراع

يكونأنتستدعيالواجباتهذهولكن،كالصلاةوكرمأعظمتكونقدأخرى

عليها.والاقباللهاالاندفاعمنجيدمستوىعلىبهاالقائم

الصلاةليلأدخلإني5:قال!النبىأن-عنهالفهرضي-أنسعن

وَنجدَث!دةمنأعلممماصلا!فيلامموزالصبيب!ءفأسمعإطالهاأر!دوأنا

)1(،ب!لهمنأئه

ليسمع!الرسولكانان5-عنهالفهرضي-أنسعنآخرحديثوفي

)2(،أمهتفتنأنمخافةفيخففالصبىبكاء

الدلدوافعالىالتنبيهأيضاَيحتملالحد!ثهذاأنالىهناالأشارةوتجدر

تجؤزأناذ،تلبيتهاوأهميةالألموتجنبوالاخراجوالثمرابالدامالىوحاجته

حنانهابسببالأمعنالمثسقةدفعيثسمل-تخفيفهاأى-الصلاةفى!الرسول

ي!شباعالضلعنالمشقةودفع،الأخرىالواجباتعن!شفلهاممالولدهاوميلها

الها.المحتاجالعضويةدوافعه

حمزنها.أىامهوجدومعنى.907رفم2/236:البارىخح،حبرالنانظر،البخارىأخرجه1()

تلبيلاث!تغالصلاتهاعنتيهيتفقوعحنى،الصلاةكخففوالمفصود.807الحدثرقمالسايقالمرجع)2(

يبكثه.



..الهمر!النفصعلم..!

علىخافتا)ذاوالمرضعللحاملرمضانفيالفطرمضروعيةالقبيلهذاومن

شاعرحسبانسبحانهالخالقحكمةكمالفمن)1(نفسيهماعلىأوولديهما

إلىحاجتهافتصدلتفطرلهاالأمروتيسير،ولدهاعلىوخوفهاوقلقهاالأم

لوبينما،كافةبأعمالهاوتقرموتهدأتطمئنوبهذا،للغذاءولدهاوحاجةالأمومة

اندفاعهاوصار،وانضغلتوحزنتلقلقتاخرتأوحاجتهاعمدمنمنعت

وانشغالها.تلقهابمقدارومنخفضاَضعيفاَالأخرىالأعمالعلىو)قبالها

الدافع:)شباعحرمانلتلافيالتطيقيةالأمثلةبعضيأتيوفيما

بأداءالحالةهذهفينطالبهولا،اليهيحتاجعندماالنوممنالولدنمنعلا-أ

مرهقاَدامماالمعلوماتواستيعابالسلوكياتبتعلمأو،بأنشطهالقيامأوأعماله

تأخرأمامومعلمينوأمهاتآباءمنالمربينبعضيلجأوقد.النومالىومحتاجاَ

وهموتنفيذهابهابالقيامالأولادالزامالىوتأجيلهاالمدرسيةوالواجباتالأعمال

حالاتأظهرمنوهذا،مقاومتهعلىالقدرةوعدمللنومالحاجةحالةفي

العضوية.الدوافعمصادمة

بل،نؤخرهولاحاثناَيكونعندماالحمامالىالذهابمنالولدنمنعلا-ب

عندماالمربينبعضويخطيء،الطيعيةالعضويةالحاجةلهذهالاستجابةإلىنبادر

حالةفيسيكونالمتعلملأن؟الفرضلهذايستأذنونالذينللطلابيأذنونلا

المفوبالعضوىوالاستقرارالتوازنيفقدهوهذا،العضويةلحاجتهمقاومة

والإ!ذاءالتعذيبأساليبمنأسلوباَيعدالحرمانمنالنوعوهذا،والتعليمللتربية

ذلك.فيويستخدم

طلبف!ن؟وشرابطحاممنللغذاءوحاجتهالجسمبيننحولالا-بر

.36عىرمضانصهرمبلى،مئهصيناينانفلى(1)



..لعاللوا..

وهما،والعطثىاطوعبسببكون-)نماالغالبفي-لذلكوحاجتهالجسم

نأالمعلومومن.ونوازنهاستفرارهالىالجسملادادةنسعبانملحناننداءحالنا

)1(والتعويضالتزويدتقتضيانوبناءوهدمتجديدحالةفي-دائماَ-الجصمخلايا

و)شغالهالمتعلمإلهاءكفيلوهذا،و!طربيختلذلكالجسم!تقدوعندما

وواجبلأ.أعمالهعن

ولا،للشراباحثاجاذاالشربمنالمتعلمنمنعلا،نناذلكمنأساسوعلى

نأعلىمبالنةوبلونوالتننىالترتيبلفرضالاللطعاماحتاج)ذاا!لمن

.-ذلكييانسبأقي-كمابذلكالمتعلميعلم

ورعا!تها؟الأبوةحمايةومنوشفقتهاالأمومةحنانمنالأولادنمنعالا-د

النفسنرارالى!ؤديانوالحماءدةوالحنان،اليهوحتاجونذلكيطبونفهم

والنعلم.للنفبلواسنعدادهاوسكونها

الخادماتعلىيالاتكال)ماالحنانوبناتهاأبناعماتحرممنالأمهاتومن

المعاملةفىوالعنفالقسوةبسببأو،والاهمالالغفلةبسببأو،والمربيات

أولادها.عنأجنبيةلكأنهاحتىوالتريية

بكثرةأو،عنهمالطو"بغيابهوالرعايةالحما!ةأولادهكحرممنالآباءومن

يعرفولا،بهميمتزجلا،عنهمكريبلكأنهحتىولهوهبانضغالهأو،أسفاره

وبين!نهمتحولفطريةحاجات)شباعمنلهممنعوهذا.ومشكلاتهمأحوالهم

والمنازلالمدارسفيهذاوشواهد.المطويةيالصورةوواجباتهمأعمالهمأداء

ولا،لها!تحمسونولا،للدراص!ةندفعونلاوطلابأولادمنفكم6محعيرة

دى4-فدرواى-اضغلافطوننمحلل،والاضنلافالحلل-اللْهرحمه-النمالنما!ههوهلا1()

.3/58I:المعادزي!،التماينانظر.حوتهوضدالحمحرارةلضحف



..!الرم!النفص!لم..!

.الأبوةوحمايةالأمومةحنانفقدأهمهامنلأسبابعليهايقبلون

باحعدالالعضويةالدوافعلإث!باعالمريييسعىأن:لانياَ

بهيستيمالبدنفيالكيميائيالعضوىالتوازنمنقدرالىبحاجةفالمتعلم

اذامبالغةلا)نهبل،والتعليمالتربيةفيمهماَشرطاًهذاويُعد.واجباتهيؤدىأن

العضوية.الناحيةمنالانسانيسيربهالذىالوقودهيالتوازنهذاعناصر)نقيل

الاشباعتتطلبالتيالمتعددةالحضويةالحاجاتبسذتتمثلالتوازنهذاوعناصر

الخ....وحصروألمواعياءوظمأجوعمن

حالةفيالمتربيليكونالدوافعهذهتلبيةاعتبارهفييضعأنلابدفالمربي

الاندفاعمستوىلتوفير-الامكانقدر-يسعىوأن،وسويةمحتدلةعضوية

الجوعدافعيف!شباع،الجسديةجوانبهافيالمتعلمحياةبتننىللتعلمالمطوب

التوازنجوانبمنجانباسرافولافيهتقتيرلاالذىالمتوازنبالقدروالظمأ

التربوية.للعمليةالمطوبالعضوى

)1(!!سرفواولاواث!ربواوكلوا):تعالىقال

،والشرابالطحامتناولعندالحسبانفيبوضعهالتنف!ردافعومراعاة

والأعضاءالدمويةللدورةوالمنشقوالمتجددةالنقيةالمطوبةالتهويةوبتوفير

.العضوىالتوازنفيآخرجانب

بحسب،بطنهمندراَوعاءَآدمابنملأما5:!الفهرعولقال

وللث،لطعامهفكلثلامحالةكانف!ن،صلبهيقمنمملاتآدمابن

.31:الأعرافسورة(1)



..لعالدوا00

)1(،لدفَسهوللث،لشرابه

النومدافعي)شباعمنلابدوالنفسوالشرابللدامالدافعجانبوالى

التوازنلحفظالمناسببالقدرارضاؤهمايلزمحيوياندافعانهمااذ،والجن!

وقد.الأخرىالأعماللأداءكافاستقرارحالةفيالمتربىولوضع،الحضوى

بعضعنداختلعندماالروحيوالعضوىالجانبينبينالميزان!الفهرسولعذل

والنومالغذاء:الثلاثالحاجاتانصفحيث،-عنهماللةرضى-أصحابه

والجن!.

النبيأزواجبيوتإلىرهطثلانةجاء:قال-عنهالفهرضي-أنسفعن

وأ-ش:فقالوا،تقائوهاكأنهمأخبروافلما،!النبيعبادةعنيسألون،!

أما:أحدهمقال؟تأخروماذنبهمنتقدممالهاللهغفروقد!النبيمننحن

أنا:آخروفال.أفطرولاالدهرأصومأنا:آخروفال.أبداَالليلفأصليأنا

ك!ائلتمال!فىأدتم):فقال!الفهرسولفجاء.أبداَألزوجفلاالنساءاعتزل

وأملي،وألطرأصوملكيلهولظكم،لفهلأخشاكمإنيوالفهأما؟وك!ا

.)2(،ميلالسسنتيعنرغبفمن،النساءولزوج،وأوتد

باعتدالوالحاجاتالمطالب)ضباعبابفيوأبينهاالضواهدأجلىومن

معفعلهفيمالهوافراره-عنهالفهرضي-الفارسيلسلمان!الرسولتصديق

حيث-!الرسول!هنهماآخىقدوكان-عنهالفهرضي-الدرداءأييأخيه

بمتطلباتها،والوفاءالفطريةالحاجاتاشباعاهمية-عنهالفهرضى-سلمانوعى

.المركانظر،اللمىوواضه،وسحهالححمأخرحه1()

،1/1ابكاحيالياباريخح،حبرالنانالر،الهخارىاخرحمه)2( eسلموأخر-6310،5الحدثرنم

.حالنطياييفيأشأ



..!ال!م!النف!ىعلم..

باكل-عنهالئهرضي-الدرداءأبافألزم،العمليالتطيقعلىذلكوحمله

وقدعليهأهلهحقالىووجهه،السهرابتفىوقدبالنوموألزمه،امتنعوقد

مطوبالاشباعفيالتوازنوأن،مطلوبالاشباعأنلهوبين،ضهمعزف

أ!حاَ.

النبي!آخى):قال-عنهاللّهرضى-الفهعبدبنوبجحيفةأبيعن

متبذلة،الدرداءأمفرأى،الدرداءأباسلمانفزار،الدرداءوأبيسلمانبين

فجاء.الدنيافيحاجةلهليسالدرداءأبوأخوك:قالت؟شأنكما:فقال

حتىجملمأنا:قال.صالمف!نيكُل:لهفقالطعاماَلهفصنعالدرداءأبو

ذهبثم،فنام.نَمْ:لهففاليقومالدرداءأبوذهبالليلكانفلما.تكل

فصليا.الآنقم:سلمانقالالليلآخرُكانفلما.نمْ:لهفقال،يقوم

عليكلنفسكو)ن،حقاَعليكلربك)ن:سلمانلهفقالجميعاَ،

فذكر،!النبيفأتى.حفهحقذيكلفأعط،حقاَعليكولأهلك،حقأ

)1(،سمانصطق5:!النبيففاللهذلك

بهغنيذلكومع،ذكرمماأهميةأقلماهوالد!وافعمنهناك)نيل

الىالحاجةذلكومن.بهكْتنىأنوأراد،الاسلاميالتربوىالمنهج

وكيروجرىومشيوقعودقياممنالحركةالىوالحاجة،الكلام

بعضفَفَدَوجيهسببدونالحاجاتهدهمنخرم)ذاوالجسم،ذلك

لطعهمخالفهواذ،!يذاةلهتعذ!اَهذاوكانخصائصه

وجبلنه.

هو)ذا!خطب!النبيبينما:فال-عنهمااللَهرضى-عباسابنعن

(1)sit!5311الحدثرنم69عى،الصالحىرياض،ال!ووىانظر،ابخار،.



..لعلدواا05

ولاقعدولاالضمم!فىلهقومأننذر)صمرائيلأيو:فقالوا،عنهفسألقائمبرجل

ولهسعطل،،لحتكلمصوه5:!النبيفقال.ويصوم،!كلمولا!حشظل

)1(،صومهوليتغوليقعد،

هذافى!الفهرسولهديأنالضواهدمنذكرمامجموعمنويلاحظ

الحالهيالوسطوالحال.تفرطولا،افراطفلا،والتوازنالاعتدالهوالباب

ولا،حيوتوفقدجسمهفيضعفيجوعلاينبغيفالمثعلم،الغالبفيالمطلوبة

.النومككمرولاوروهق!سهرولا،يتضلعولالهظمأولا،و!خدرفيثقليتخم

وضعف،النف!ىهوىولكن،وسداد.لكفايتهتهتديبمواز-فىمزؤدواطسم

.الحرمانيضرهحيثنفسهوحرم،الزيادةتنفعهلاحيث!ستزيدجعلانهالمرء

!جعلالذي-اللَهإذن-هوالعضويةللحاجاتوالسدادالكفاكةالىوالوصول

كبرلأنحازويؤدى،المرغوبالمستوىعلىالمتحلملدىوالحماسالاندفاع

!عر.وعمل

اللّهرسولهدىواصفأ-الفهرحمه-القيمابنتولالبابهذاوفي

:!

به،الصحةحفظيمكنهديأفضلوجده!النبيهديتأملومن"

والمسكن،والملب!،والمشربالمدمتدبيرحصنعلىموقوفحفظهاف!ن

والاستفراغوالمنكح،والسكونوالحركة،واليقظة،والنوم،والهواء

للبدنالملائمالموافق،المعتدلالوجهعلىهذهحصلتف!ذا(والاحتباس

الىكلبتهاأوالصحةدوامالىأفربكان،والعادةوالسن،والبلد

،عبدهعلىالفهنعمأجلمنوالعانهةالصحةكانتولما.الأجلانقضاء

.،1651رنمحدث99ص،الصالحينر!افى،ابووىانظر،ابخارىأخرجه(1)



..الرعر!النفسكلم..!

فحميئ،الاطلاقعلىالنعمأجلالمطلقةالعافيةبلمنحهوأوفر،عطاياهوأجزل

روىوقد.يضادهاعماوحمايتهاوحفظها،مراعاتهاالتوفيقمنحظاَرزقلمن

نشمان):ط!الفهرسولقال:قالعباسابنحديثمنصحيحهفىالبخارى

منوغيرهأيضاَالترمذيوفي.،والفراغالمحة:الناسمنجمسرفيهمامغبرن

أصبحمن5:!الفهرسولقال:قالالأنصاريمحصنبنالفهعبدحديث

)1(،الد!الهحيزتفكأنمايومهقوتعنده،سربهفيآمناَ،جسدهفيمعافى

العضويةالدوافعاشباعفيهانراعيالتىوالأمثلةالتطيقاتبحضيليوفيما

ذلك:فيوالاعتدال

!زودواأنأو،الإفطارتناولواقدوهمالمدارسالىالطلابيخرجأن-أ

وأن،وحيويتهماستقرارهمويضمن،وظماهمجوعهميسدبمافطار

لحيويةالمطوبةالعناصرعلىيحتوىوأنالإثقالعدمفيهيراعى

ونضاطه.خفتهمعالجسم

والراحةالنوممنكافلقسطالمتربينأخذإلىنطمئنأن-ب

ممارسةوعلى،جديدةمعلوماتاستيعابعلىبالقدرةرزودهم

يلاحظومما.خمولأونعاسأوكسلدونوأعمالهمواجباتهم

بجوارسهرهمكثرةوالمتعلمينالطلابمنكبيرعددعلى

حفلاتفيأو،انحتلفةالبرامجلمضاهدةالفيديوأوالتلبفزيون

لأهميةحسابدون،الليلمنمتأخروقتالىوالمناسباتالسمر

التعلمعلىونفسياَجسدياَالأبجاليةوانعكاساتهالمبكرالنوم

منحالةفيالمدرسةالىالطالبيأتيذلكبسببوالتثصيل.

الطالبضحفعنهينتجالإقبالوضعفوالمللوالكسلالإرهاق

وفيالموضعهذايمدقدهاهذافىكرتفصلاتاللْهرحمهوله.3/581:المعادزاد،الفيماينانظر1()

.اخرىمراضع
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جه.)نتاوقلة

نلجأوألا،الدراسةوأماكنالغرفوسعةتهويةعلىنحرصأن-بر

ذلكأناذ،الئربويةالعمليةفيوالمكتومةالضيقةالأماكنالى

أداءيضعفثمومن،والأعضاءالجسدنضاطعلىسلباَينعكس

المنازلكانتوقد.التربويةالأجواءمنانتفاعهويتلاشىالمتعلم

تلوثلاطبيعيفيهاوالجو،مهواةفسيحةصابقاَالتعليموأماكن

وهيوالتعليمالتربيةأماكنأهممنالمساجدكانتكما،فيه

.الفضاءعلىوانفتاحهابفساحتهامعروفة

لنضمن؟والبرودةالحرارةحيثمنالجواعتدالعلىنحرصأن-د

والبردالحرف!ن،التعليميالجوفىوارتياحهمالمتربيناقبال

الانتباهعدممنحالةفيويكون،المتعلموفىعجانيلهيانالضديد-ش

يجبالشىءوهذا.الاسنفادةويننلينهيحولانالتركيزوفقد

العلموحلق،المذاكرةوأماكن،الدراسةقاعاتفييراعىأن

ذلك.وغير

)ذاخصوصاَ،ومناسبةجيدةالاضاءةتكونأنعلىنحرصأنهـ-

التجريب،أوالتفحصأوالكتابةأوالقراع!يقتضيالموضوعكان

فيهوتبعث،حيويتهعلىوتقضيالمتعلمتنهكالباهتةفالإضاع!

الهدوءونففده،تزعجهالشد!دةالفويةوالإضاءة،الملل

والتركيز.

انشغالهعدملضمانالجنسيةكر-فىتهبثيرماكلالمتربيعننبعدأن-و

للقصمىولا،والمتبرجةالعاريةللصورنعرضهفلا،بها

نحرص،الجنسينيننالحلطنتجنبأنناكما.المثيرةوالروايات

لإشباعهاومنعاَ،الجنسيةالنر!نرةلاثارةمنعاَذلككلعلى
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والحماسالدافعيةعلىسلباَينعكسمماصحيحةغيربطرق

وقلقه.المتربيانضفالإلىويؤدي،التعليمي

المتربيفيهايستعيدالتربيةأْشاءوانطلاقراحةفتراتنحطيأن-ز

وقعودقياممنالحركةخلالهاويمارس،حيويتهويجدد،نشاطه

اذاخصوصاَ،اللعبويمارس،واختلاط،وكلاموسلام،جرىش

وبهذا.طويلاَعنهايصبرلاالتىحاجاتهمنحاجةهي)ذ،طفلأكان

الحركةوبين،والانضباطالثباتبينيجمعتعليمياَجواَنوفر

.والانطلاق

خارجمةكحوافزالعضو!ةللدوافعالمريياستخدام:لالثاَ

حالاتفيالا)1(خارجيةحوافزالعضويةالدوافعاشباعاعتبارلاينبغي

شصوطاَوالنومالراحةجعلالىالمربىيلجأفلا،مشددةوبضروط،محددة

أوالحركةجحلالىولا،اليهماماسةالحاجةبينمامعبنبعملللقيام

انجازهمعندالمتربونعليهاحصلعكافآتالطلقالهواءأوالانطلاق

شروطاَالوجباتتناولجعلالىرلأ،منهميطلبلماوتطبهفهملأعمالهم

وبصفةقليلةحالاتفيالاكبرتحصيلأولانحازالمتعلمينعلىالمربونيفرضها

موخعة.

نأاذ،بحذرمعهقعامللم)ذا،خطراَمنحىَالتر!ةفيالمنحىطاو!تبر

والماءنالغذاء.شروطدونالفطريةحاجلألهوتشبعاطسميستمتعانالأصل

نأالجسمحقمنفطر!ةللوافعملبياتوغيرها...والنوموالحركةوالهواء

الفطرةمخالفةمنبسببواختلالنفصحصلوالا،قيودبلاعليهايحصل

والآياءالدرسىمنالأخريندواطةمحكوسةوتكونال!اتخارجترجدعراكلهي:الحارجيةالحوافز(1)

والموالزالم!فماتديوتصتخدم،والثعهاداتوالنقودوالصاتوالمصروداتالمثولاتثلوالر!ساه

ابفس.داخلمنتنغالياللى6!ةالحوافزمقايلوهي،والضويات



!..لعالدوا..

.الأنسانعليهاطبعالتيوالجبلة

قالكماالنقوىلتحصبلرمضانشهرصبامفرضعندماسبحانهوالمولى

منالناللىعلىكتبكماالصيامعلكممحعبآمثواال!فىأ!ا!اأ:تحالى

إَ،جزعشرلإلنىمنجزءأنهأى،العامنيمرةجعده)1(،!ونلطكمتبلكم

الأعذارواعتبر.الشسىغروبالىالفجرطلوعمنهوبوفتمحصوراَوجعله

تساعدجماعبةروحانيةبأجواءوأحاطه،لهموقفةأومؤجلةالوجيهةوالأسباب

.)نفاذهعلى

،وشربكلمنالعضويةالدوافعبمتطباتالحفزف!نسابقاَذكرولما

الآتية:بالضروط!مأنيمكنذلكوغير،وراحةوحركة

منه.يكعرولا!ممفلا،اومحدوقليلأاستخدامهيكونأن-ا

الحرمانخمرةتطولولا،معقولبوقتمحدداَاستخدامهيكونأن-2

يطق.مالاونحئلهالمتعلمنحرهق

كانتالعضوىالحفزفيمراعاتهماتتملم)ذاالضرطانوهذان

الكرهيورثانوالحرمانالمنعأنإذ،عكسيةكانتأو،صفراَالتربويةالنتيجة

اليهنبهماوهذا،التربوىالجوومن،المتعلمالثسىءومن،المرمىمنوالنفرر

يصليكاناعندم-عنهالفهرضي-جبلبنمعاذفصةفي!الرسول

لى1-وراءهلهصليكانممن-الصحابةأحدفاشتكاه،الصلاةوعللبالناس

.*الرسول

يأتيثم!النبيمعيصليمعاذكان:قال-عنهاللةرضي-جابرفعن

بسورةفافتتحفأمَهمقومهألىثمالحشاء!النبىمعليلةفصلى،قومهفبؤم

ا.Ar:1الهتر:ةصر(1)
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له:فقالوا،وانصرفوحدهصلىثم،فسلمرجلفانحرفالبقرة

فأتى.فلأخبرنه!الفهرسولولآتين،والفهلا:فقال.يافلاننافقت

،بالنهارنعملنواضحأصحاباناالفهرسوليا:فقال!اللهرسول

رسولفأقبل،البقرةبسورةفاخ!نحأتىثمالعشاءمعكصلىمعاذاَوان

)1(،اوك!لك!ااقىأألتأفيانمعار،):فتال،معاذعلى!الفه

،فئان،خئان،فئان):لمعاذقال!اللهرعولأنروايةوفى

)2(مراتثلاث

واللل،والضحى،وف!حاهاوالشمسأقرأ):لهقالأنهروايةوفى

(+،الأعليربكاسموسبح،بفضىإرا

-الإمكانقدر-عليهالتعويدالمرادالخلقأوترلمتهالمقصودالأمرينبعأن-3

لأجله،وا!فوزالحافزبينوتوالدتناسبهناكيكونبحيثذاتهالحافزمن

الراحةتركعلىوحمله،التقوىلاحداثالصيامعلىالمتعلمحملمثل

النظامعلىللتعويدالوجباتتوقيتأووتأجيل،الصبرعلىللتعويد

علىللتحو!دمعاَعنهماأوالأبعنأوالأمعنوالأبعاد،والضبط

فضولوتركالصمتعلىللتدريبالكلامعنالمنعأو،الاصتقلال

.الكلام

الحفزاستخدامعننبتحدأنالأولىكانالخاصيةهذهفقدناوكلما

ل!الرصمنمحلدتوجعهونعها،0/4821صلمسحعح،ابووىانظر،م!لمنيالرواةهنه(1)

للتخفف.

عليهاسضاليالاللمي،النراضح5و،؟4/811،82:ملمع!حح،النوويانكل،سلمأخرجه2()

منم!فرأى،أفنان"وفولهالصل!تلولنتطعولاوتصيمحملاسحاليأنارالمرادناضححمعالماء

.طةعهـ،ل!الرصصاف!رهلاوفى،عنهوطذالددن

.7!110رنم،2/262:ال!ارىخح،حبراينانظرابشارىفىالروا!ةهله)3(
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يجعلالمرغوبروالأثالحافزبينالثاسعالبونلأن،العضويةبالدوافع

بأهميته،الإحساسوعن،بهالاقتناعوعن،المرادفهمعنأبعدالمتربى

لدوافعهوالمصادمةالحرمانيسببوالكرهبالمقتالضعورالىويؤدى

الفطرية.

بالمتطباتلاالكماليةبالمتطبات-الامكانقدر-الحفزيكونأن-4

عضويةأشياءمناقرممطحرمانفينقعاًننتلافىلكيوذلك،الأساسية

ثوابتالحوافزهذهتكونلاولكي،نفورهوتجلببتوازنهتخلأساعصية

بحلالانومولا،بحصيلةالاوجبةفلا،المتعفممننطلبهعمللكللازمة

...وهكذاواجب

منر!ة-الأحيانمنمحعبرفي-التحسينيةأوالتكميليةالحوافزانثم

ومثل،والمكسراتالفواكهوبعضوالعصيراتالحلوىأنواعمثلوجذابة

الاضافية.الراحةك!راتومثل،والمسلياتالمرنهات

الدائرةفيالحوافزتناولعندالتطيفبةالأمثلةبعضنذكروسوف

الدنيوية.

واضحاَالعضويةالحوافزاستخداممنالهدفيكونأن-5

يمكنلهدفالاونؤجلهاعضويةحاجةمننمنعهفلا،ومحدداَ

علىوالحصوللهالعملمنيمكنهمما،للمتعلموتوضيحهتحد!ده

والنوترالقلقيخففالضرطهناوتحقق،المطوبالاضباع

المتربى.عند

ارتياحاَالناس!عرهم،الصيامفرضمنللهدفالواعونفالصائمون

منه،ينضا!ونوقدلمسممقلونهن!نهمكيرهمبخلاف،منهواستفادة

علىهمونومهمسكنهموقتمنفيبذلون-شهجدونالذفىوكذلك
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حرمونالعلموطلابوالدعاةالمجاهدونوهكذا،نفسهالمنوال

.الوضوحغا!ةفيعاليلغرضالحضوىالإشباعبحضمنأنفسهم

لأعراضالعف!ويةاطاجاتإثباعثأجيلالمربييستخدمأن:رابعاً

لربوية:

بتدريبالمرىيقومحيث؟الدافعيةسلمفيمهمةدرجةوهذه

يتملاماالدوافعمنوهناك.النفسوضبطوالتأنيالانتظارعلىالمحعلمين

أسناها،نعمةكلمنالآخرةفيانبل،الآخرةفيالاتاماَ)شباعاَ)شباعه

الفهفال،أبفاهاطببةكلومن،أسماهامنعةكلومن،أعلاهالذةىلومن

.)1((وأبقىخيرلآخرةوا.الدنماSاسثودونبل):تعالى

جزاءينالونهالمقيمالنعيمهذامثليمثظرونالواعونفالمؤمنونولهذا

تعالى:الفهفال،وانقبادهموطاعتهمصبرهم

2()!وحرووأجنةصبروابماوجزاهم)

وإغواءنفصهأهواء6لبعوالمستقيمالصراطعنحادمنبخلاف

تعالى:اللَهقالالش!ياطين،

ع!ابتحزونفاليومدهاواستمحمالددياحيثكمفيطإدكمأرهبتم)

+4الهون

والمناكحوالمشاربا!لفيالدنياهذهفيالعنانلأنفسهميطقونفهم

.61،71:الأعلىصورة1()

.21:الأنانسورة)2(

.02؟الأحنافصرة)3(



..العلدوا00

أهواؤهماليهمالتماالاشروطأولقيوديخضعونولاوالمناظر،والمسامع

نفوسهم.وارتضته

ف!ذا؟البتةالدنياهذهفىالناسعلىممنوعهوماالإشباعأنواعمنوهناك

والذهبالحرءسومثل،والغنىالخمرمثل،الآخرةفيلهمكانعنهامتنعوا

.للرجال

وأالدوافع)شباعتأجيليستخدموهوالمرلىيقصدهاعديدةأكراضوهناك

ومنها:.انقاصها

الختاروالنظامالمحددالمنهجوفقوالانضباطوالطاعةالصبراختبار-أ

تعالى:الفهقال،للاتباع

منهدربفمنبنهرمبتلكماللهإنتالباطنودطالوتلصلفلما)

منهفضردوا!ده!رفةاعرفمنإلامنيأنهءعلعمهلمومنصيفالس

)1(!منهمناللاَإلا

اختبارالتأجيلبالأحرىأو،عطشعلىوهمالماءشربمنالمنعه!اففي

الماءذلكفيأطاعمن)أن)ذوانقيادهمصبرهمومدىوطاعتهملاستجابتهم

سائرفىبالمصيانفهونفسهوغلبتههذافيعصىومن،عداهفيماأطاع

منكرفة!غترفواأنفىلهمرخصأنههناالملاحظومن،)2((أحرىالشدائد

العط!شسورةتكفشكبلاوهي،الارتفاعبعضالعطقأذىعنهمترفعالماء

سبقتوقد)3(الرفاهيةعنأنفسهموالدافعينالعيششظفعلىالصابرفىعند

سابقة.فقرةفياليهالإث!ارة

.942:البقرةصررة1()

.26511:القدكلخح،لضوكانيانكل)2(

ننها.الصفحة،الايقالمرجع6!ظر+(
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بسببمثلهفيهايقعأنينبغيلاأخطاءفييقععندماالمتعلمردع-ب

تقديمهبسببأو،وعزيمته)رادتهضعفبصببأو،وتصويفهتساهلهمن

وواضح.أولأبهايهتمأنوينبغييعلمهاأهمأمورعلىوملذاتهلرغباته

المتربينمنمعينةنوعيةفىيكون)نماصورهأحسنفيالنرضهذامْحقيقأن

منتكونأنينبغيالأخطاءأنكما.الاستعدادمنعاليةدرجةعلىتكون

أوتأجيلهأوالدافعاشباعمنبالحرمانالمعاقبةلتستحقبمكانوالبروزالأهمية

نراعيأنأوذلكنتجنبأنفعلينامتوسطاَأوصغيراَالخطأكان)ذاأما.)نقاصه

كمأ.أونوعاَالخطأبحجمالتأجيليكونبحيث؟المقدار

اللهرضي-الصحابةمنتلاميذهبعضمع!الرسولعملهومما

وهلال،مالكبنكعب:وهمخلفواالذينللثلالةحصلما-عنهم

في!بالرسولاللحاقعنتخلفواقدوكانوا،الربيعبنومرارة،أميةابن

سبيلفيللجهادالنفيركانوقتفي،الصحابةخيرةمنوهم،غزوةلبوك

والعدو،قليلةالمسلمينفيوالمؤونة،بعيداَوالسفر،حاراَوالجو،عاماَالفه

الخروجعلىوفادرفىأقوياءالثلاثةهؤلاءوكان.والحذةالحد!دكثير

السلامأومحادل!هممنالناسومنح،عنرهمالرسوليقبلفلم،بهوعالمين

،والاجتماعالانتماءدافعاشباعمنحرمانوهنا.محام!مهمأوعليهم

وهو-زوجاتهمباعتزالأمرهمثم،المجتمعدأخلوهمصحجنفيفكأنهم

.عضوىدافعوهو،النكاحدافعلإشباعقأجيلهذاوفي-الشاهدموطن

تنطوىومخالفاتأخطاءفىالوقوععندثمُرِعتالتيالكفاراتوبحض

ذلكومن،)نقاصهأوالدافعإشباعتأجيلمنالترسِةفيالمنحىهذاعلى

الجماعوكفارة،الخطأالقتلوكفارة،الظهاروكفاوة،أليمينكفارة



..لعاالدو..

.الأخطاهثعذاوت!دلهافيت!فاو!الكفارا!أنعلى،رهضاننهارفي

أو،صرفربةفيرسلوكيا!عنلصرفهدواشهببعضالمتعلماشغال:ص

الثدخبنمنلصمتحوالشرباكلمنالمدخنفحرمفثد،كبرأخطا!لنلافي

ونؤجلالعملنففوثد،للتدخينحاحئهبنأثداليهماحاحمتهكانت)ذا

كافوهاتوالمثعةاللهواعطدمنالمتعلملطعالأرهاقدرحةالىوالراحةالنوم

ش!كيالطاماتثشئلهالماذاالنفمىأنومعدرآ.الأوقاتوا)ضاعة

.والملهياتبالمعاصي

شنلأنهالمصطلقكني!وةمنصرد*مند!ا!رسولفملهومما

ثونكاملسكلممنكثروا!مرحلثالمسهرالناسمنمحهومنالحيثى

المسلمينقيالفثنةلمحثأفىممادتفا؟عاذكبرعلىانقطاع

برلأخرلمصرأحمدهماخاثمانتخاصمعن!مأوئل!،وأنصارأمهاجرن

الأولى:فصاح،أ"ءعلىكغتورن!كالاالحروجمنعوفلمني

!يالحآطونممقالمناضونوسبى*للأنصار:!االآخروصاح.ياللمهاجر!

لنحفهرالفبرصةوأستئلالالفتلةنارلأضرامسولفيأمميينالئهعبد

النبي!دقتلبمالحفهغةهنهافىهلى.المسلمىيبنوالإ!فاعمآر!هم

ملى!فىحثىحمهإ!نا!شنللههلاجخهرووجد،وقعمافأحزثه

رعكى،مثلهافيروبرحoLfطLOL.فييالاولمحالأمرهفأصدر.آثاره

رومهموصلر،أب!هحراحفىالل!وطلة6أمسبرأحىال!ومسالر!الناس

حتىلازصمنوحملو!أفىفما،ممنبزلثم،الشصآذ!همحنىالحديد

+أ؟ْ(،المدائةوصلحىرواحمهالرصو،لير4اكعافعامأوتعوأ

"935،0،9.ص؟الدر6تأفىإليفي)1(





!..لعلدواا00

الةنيرية6ادالرنيالحنز

الجسديةالحاجاتفيهوكماالمباشرالأشباععلىلاكزحفزوهو

السعيعلى!حثهمماالواسعدنياهمحيطفيالإنسانبدوافع!نىبل،الحضرية

.والمثابرةوالنشاط

نىأفيبسيطةماديةدوافعلتص!ملأنواعهافيالدنيويةالحوافزوتتدرج

مننصنفهاأنويمكن.مستوكاتهاأعلىفيولممانيةغيبيةودوافع،مستو!اتها

هي:متصاعدةأ!نافأربعةفيالإسلاميالمنظورخلال

ماد!ة.حوافز-ا

نفسية.حوافز-2

عقلبة.حوافز-3

غيبية.حوافز_4

قرباَاكثربالعوامللصدأأنهللحوافزالتدرجهذاعلىويلاحظ

اكمرولاأْلراَالأعمقليستولكنها،وتطيقاَاستحمالاًوالأسهل،ووضوحاَ

للدفعتنتقلثم،والمادلمةالماليةالدوافعباستثمارتبدأالحوافزفهذه،بقاءَ

العاطفىالانسانميولتستثمرالتيوالنفسيةالاجتماعيةبالعوامل

منالعقليةبدوافعهالانسانحفزذلكبعدويأتي،والمزاجيوالانفعالي

اس!ماريأتيالحوافزهذهقمةوفيوأخيراَ،والتحدىوا!تشافللمنطقميل

باللَهاسنعانتهمنوالاندفاعالفوةالمتعلمبسنجلببأنوذلكالغيميةالدوافع

الكسلمنوحصانتهللعملنشاطهيستمدوبأن،اياهودعائهعليهونوكله



..!الرعهالنفصعلم..!
.والتلاوةوالدعاءالذكرسلاحمستخدماَ

بالحوافزتبدأأنها-اًلهضاَ-الدنيويةللحوافزالتدرجهذاعلىيلاحظومما

يتزودالمادةعلىبالحصولأنهاذ،الحضويةللحرافزتكونماأقربوهي،المادية

تكونماأقربوهيالمئسهودةغيرالفيبيةبالحوافزوتنتهي،العضويةبالمشبعات

وباليوم،الفيبوبحالمبالفهالايمانعلىترتكزأنها)ذ،رولهةالأخللدوافع

حيثالحوافزبقيةمعومترابطةمتداخلةالدنيوبةالحوافزيجعلوهذا.الآخر

حيثمنالبشريةالنفسطبيعةمعينسجمو-دابعاَتدرجاًالثلاثةالأنواعتئسكل

وامتزاجها.المكوناتهذهترابطمعمكوناتهاتنوع

وتتدرج،السطحعلىالمضهودةالظاهرةيالحوافزتبدأالحوافزهذهأنكما

انظرالنذرأعماقفيالايمانعلىالمرتكزةالغيبيةبالحوافزلتنتهيعمقهافي

فليست،كذلككدرجانف!نهماوقوتهالتأثيربقاءحيثومن.،هأالث!مكل

وتفوق،وأقوىأبقىفتلك،والعقليةالنفصيةكالل!وافعوالماليةالماديةالحوافز

يتعودأنبشرطوقوتهابقائهافيالأخرىالدنعويةالأنواعكلالنيبيةالحوافز

بمتطباتها.ويفيعليهاالانسان

هقل!خ

قيخةَ

ق!ز

الماديةالحوافز

النفسيةالحوانز

العتلهةالحوافز

الغيبيةالحوافز

،أهثكل



!..العلدوا00

الإيضاحمنبضىءالحفزمنالدرجاتهذهسنتناوليأتىوفيما

والنفصبل.

لماديةافزالحوا

أوقيلأنقداَعملهعلىمكافأتهتكونبأنوذلك،بالمالالمترلىحفزوتشمل

،والأدوات،والميداليات،والأقلاماللعبمثلالعينيةبالهداياوحفزه،كثيراَ

وزيارةالترفيهيةالرحلاتمثلالكماليالاستمتاعبأنواعوحفز.ذلكوغير

المكولاتبأنواعوحفزه.والفرجةوالدعابةوالحركةاللعبوممارسة،الملاعب

الأشارةتمتوقد،والعصيراتوالفطائرالحلوىأنواعمثلالكماليةوالمثسروبات

منالنوعينبينششركجانبوهو،العضوىالاشباععنالحد!ثعندهذاالى

الدوافع.

،بالمالفيهرغبهمأو،الإ!معلىالناسمن!خعةالذرسولثئتوقد

وتأليفاَلهمجذباَالزكاةلهمتدفعحيث،قلويهمالمزلفة"!سمىمنوهم

.الاسلامعلىلقلوبهم

أفبلواما-)ذاالأخروىالحظجانبالى-الغنائمالمؤمينعبادهالئهووعد

مخلدأظونهاكليرةضانمالفهوعدكم!:تحالىقال.الفهسبيلفيوجاهدوا

)1((عنكمالناسأ!دىوكفهدهلكم

بعد-وجهادهمدعوتهمفيالنطلقونالمومنين-سبحانه-وجعل

الأرضهلهفيوالتمكينالنصرهودنيوى:منطقينمن-لهاخلاصهم

علىرايحوهوللجهادالمؤمنينطقبحيث.الئهسبيلفيالشهادةهووأخروي

.02:الفنح6سور(1)



..الرعر!النفصعلم..!
تعالى:قالكماالحالينأي

!معكمأنبكمنتربصونحناطسنهننإحدىإلابنالربصونهلقل)

)1((متربصونمعكمإنافربصوابأيديناأوعندهمنبعدابالفه

قومهدعوةفيالماديالدنيوىالحفزالسلامعليهنوحاستخدموقد

تعالى:قال.وترغيبهم

إسراراَهلهموأسررتلهمأعلنتإنيلم.جهاراَدعودهمإنيلم)

ويمددكم5مدراواَعلكمالسماءررسل.غفاراَكانإنهربكماسيكفروافقدث

)2(!أنهاواَلكموجعلجناثلكمويجعلوبنينبأموال

ولأصحابهالجددللمسلمينوالاهداءالعطاءيكثر!الفهرسولوكان

تعطىولكى،الحاجةعندلهمواعانةالأستقامةعلىلهموتثبيتاً،لقلوبهمكسباَ

ذلك.علىيحثوكان،وبينهمل!نهالعلاقةحسنفيالمطلوبالأثر

!دوا):!الفهرسولقال:قال-عنهالفهرضي-هريرةأبيفعن

.()3،تحابوا

منوأقبل،ط!النبيكرممنبسببمشينسلوكعنعاصمنأقلعوكم

الفهي!ذن-انهبل،كثيرةهذافيوالقصص،ليسخائهأريحيتهمنبسببمعرض

وبدَل،ا!بةالىالكرهمنأعداثهمنعددقلوبحول-الحفزهذابسببثم

فالحفز.الطاعةالىالمعصيةمنسلوكهموبذل،الصداتةالىالعداوةمنمواقفهم

414ALlللاندفاعالمتر.ىبعدهاينتقلمرحلةوكان،محلهوافقاذاعجيبفعل

.25:التويةصرة(?)

.21-8:نوحسورة)2(

حن.:عنهوقال،،11003رقمالحدكث3/56:الصغيراطامعسحح،الألبانيانظر)3(



!..لعالدوا..

.وبقاةثباتأامصرأخرىبحوافز

فقدنقداَيكونفأحياناَ،أنواعاَكان!الرسولعنالمأثوروالعطاءوالإهداء

يعطيأويهدىوأحيانأ،والفضةالذهبمنوالدراهمالدنانيريعطيكان

والننم.والابلالخيلويهب،والمدوماتالملبوسات

المتعلمين،ملليُذْهبمماوالدعابةواللمببالترويحالمتعلمينيحفزوكان

أجواءكانتالتربويةالأجواءأنكما،أعمالهمفيونضاطاَحيويةامممرويجعلهم

الرحلاتوفى،والبيتوالسوقالمسجدفيتحدثفالتربية،ومتجددةمفتوحة

وهذه.وغيرهاوالحجالعمرةكرحلاتوالعباديةوالجهاديةوالاستطلاعيةالدعوية

ميزاتمنميزةتعتبرالدعويةالبيئةوفىالتربوىالجوفيالكامنةالتحفيزيةالطيعة

تنبعثالحوافزنجدحيث.وتطيقاَمفهومأالحفزفيالاسلاميالتربويالنفسعلم

الناسيحركعملياًاتجاهاَوتأخذ،وميادينهاوأحداثهاالتربويةالبيثةطبيعةمن

ذأ!له.التربوىالحقلضمن

للحصولوالسعيوجمعهللمالالانسانميلعلىالماديةالحوافزهذهوترتكز

المملوكاتحيازةعلىالانسانيحملالذىالفطرىالتملكدافعوعلى،عليه

ومساكنومراكبوملبوساتومدوماتنقودمن،كبيرةأمكانتصفيرة

تعالى:قال،الخ...وتجارةومصانعومزارع

منالمفنطرةوالفناطيروالبنينالنساءمنالشهواتحبللناسزفئ)

الدنياالحياةمتاعرلكوالحرثوالأنعامالمسومةوالحيلوالفضةالدهب

.)2(!الابحسنعندهوالذ

.41:ع!رانآلصورة(1)



..يبما&سهالنفصعلم.ه!

فيورغبتهوالانطلاقوالفسحةللمتعةالانصانميلعلى-أيضأ-وترتكز

بالراحةالمستمروالعملاطادالجورتطعم،أحياناَوتسليتهانفسهعنالترو!ح

والعحلالمستمراطدالانانعلقلاحيث؟وأخرىساعةثينوالاسترخاء

الصحابة!الذرسولنبهوند،رنحوهاللعبادةوالانفطاعاببنلأوالمنواصل

أنفسهممنكجدونهاالتيالميولاستنرابالصحابةعنرأىعندهاالأمرهذاإلى

أهليهم*ومع

كيف:فقال،بكرأيرلقيني:قال-عنهالفهرضي-الأسيدىحنظلةعن

:قال؟تقولمااالفهسبحان:قال.حنيطةنافق:قلت،قال؟باحنظلةأنت

فإذا،عينرأىكا؟لاحتىوالجنةبالنار!ذكرنا!الئهرسرلعثدنكونقلت

.كثيرأفنسيناوالضيعاتوالأولادالأزواجعافسنا!الئهرسولعندمنخرجنا

علىدخلناحتىبكروأيوأنافانطقتاهذامثللنلقىانافوالفه؟بكرأبوقال

كأناحتىوالجنةبالنارتذكرناعندكنكوناللّه!اوسول:قلت،!اللّهرسول

نسيناوالضيعاترالأولادالأزواجعافصناعندكمنخرجناف!ذا،عيئرأى

ماعلىومونuلوإنْ!دهلفسيوالدى)!الفهرسرلفقال.كثيراَ

طرتكم،وليئرُدِكمعلىالملاثكةفحكم"ال!كروفيعنديتكونون

)1(،مراتللاث-وساعةساعةياحنظلةولكن

...الأزواجعافناوضى،71/15269:النروييحرحهسلمسبح،الووىانظر،عسلماخرجه(1)

منافق.انهخافأنهمحنا.:حنفةناش:وقوله،وحظربخامماثناعاطنا(!الخ



!..العJالد00

الففسيةالحوافز

والاجتماعى،والإنفعالىالعاطفىميولهباستثمارالمتربىحفزوتشمل

للثناءميلمنالنفسيةوبواعثهرغباتهياشباعسلوكهبحفزالمربييقومحيث

هذهلبحض)شارةيأتىوفيما،ذلكونحووالمساندةوالحمايةوالانتماءوالمحبة

الحوافز:

علي:بال!اءحفزه-ا

كماالثناءأبلغوهولهوالدعاء،بهدةوالاشا،بمدحهلفظاَذلكويكون

لفهرسولفال:قال-عنهماالفهرضي-زيدبنأسيامةعن!الرعمولعنورد

،)1(ال!اءفيأبلغقدخيراَاللَهجزاكلفاعلهفقالمعروفأاببهصُنعمن5:!

والإشادةالتنويهتستحقأعمالأوخصاللظهوريثني!الفهرسولوكان

بخصالنوةعندما!الفهرسولذلكفعلوتد،عليهالاستمراريابفيمما

القيس.عبدأشجوهو-عنهاللّهرضي-عائذبنالمنذر

عبدلأشجقال!الفهرسولأن-عنهمااللهرضي-عباسابنعن

)2(،والألاةاطلم:الفهيحبهماخصلتينفيكإن):القي!

بذلهمعلىوشكرهمالناسمعالتجاوبعلى!الفهرصولوحث

الحسنة.وأفعالهم

يشكرلامن5:!الفهرسولقال:تال-عنهاللّهرضي-هر-!ةأبيعن

)3(،اللَه!كرلاالناس

.،14012رنمالحدث،6/851:الأخوذىتحفة،المباركنورىانظر،ايرمذىاخرجه(1)

.،10802رتمالحدث6/251:الأحموذىتحفة،اباركفرريانظر،الرمذيأخرجه)2(

رتمالحدث6/87:الأخودىكنة،المباركفورىانظر،سحيححدثوقال،ايرمذىأخرجه)3(

1020،2.



..الرعر!النفسعلم..!
ومذكراتهوأوراقهالمتربيكراساتعلىبالكتابةتدويناَالثناءويكون

مساسأولمشاعرهجرحدونالملاحظاتبذكرذلكتدعيممع،وسجلاته

بكرامته.

وجلسائهأقرانهأوواًقربائهزملائهعندبهبالتنويهغيايياَعليهالثناءوبكون

ويتلافىجهدهمنفيضاعفاليهلتُنقل-وجدتان-الملاحظاتذكرمع

عبدمع!الفهرسولذلكنعلوتد،والفلاحالخيرطريقفىويمضىالتقصير

:قالعندما-عنهمااللّهرضى-عمربنالفه

منيناملابعدالفهعبدفكان،اليلمنيصليكانلوالفهعبدالرجلنعم"

)1(.فلبلاَالااللبل

رسولعنآخرحديثفيكماالتنبيهاتذكرمعحضورياَالثناءيكونأو

:-عنهاللَهرضي-بكرةأبيعن!الفه

فذكر،الصفالىيصلأنتبلفركعراكعوهو!النبيالىانتهىأنه)

)2(،!عدولإ،حرطَاطَهؤادك):فقال!للنبيذلك

لهذاالأكجالىوالأثرالجدوىإلىالنفسيةالأبحاثأشارتوقد

يراها،التيبالملاحظاتالمتعلمعلىثناع!المربييقرنحيث،الأسلوب

كلماوأوضحأشملالتقوبمكانوكلما،الطالبكراساتعلىانطاعهويكتب

الأبحاثومن.كبرأعمالهوانجازأخطاثهتصحيحعلىالمتعلماقبالكان

قاماحيث،)3(،ولهظأآريون،أطحهح!ءولمكبودقعملهماالجانبهذافى

.\؟22رتمالحدث3/9:البارىخح،%النانظر،البخارىأخرجه(؟)

.783رقمالحدث2/231:البارىخح،حبرابنانظر،البخارىأخرجه)2(

.الرمموعلإثراكو!سنحفريكرأداجحلمماأفهمتقدالملاأنأيركعوهوالنبيالىاننهىفوله

E.انظر+( A Peel،المملوفاللطفعبدسبيترجمة،الريةفيابنهةالأسىI M I 37 r a.



!..لعاللوا00

انتاجيةعلى(المعلمتعليقات)الراجعةبالتفذيةالمقرونالتعزورلإلرباختبار

الملاحظاتلهاتذونالتيالمجموعةأنفرجدا،أدائهمتحسنومدىالمتعلمين

ذلكبعدويأتي،%55بنسبةملفتةبصورةوتتجاوباممعرتتقدبمبالتفصيل

تجاوبهافنسبةخطأأوصحبأنهاجمالاَعملهاعلىبالحكمزُودتالتيالمجمووعة

كانحيثمحنىذوشىءلهايبئنلمالتيالمجموعةتأتىالأخيروفى،22%

.%5بنسبةجداَبطئاَتحسنها

وخصائصه،قدرأتهبحسببهحسنلقبلمالحاق-أيضاَ-الثناءويكون

،الصدوقأو،الس!اقأو،المكش!فأو،الصبورأو،الشجاع:نقولكأن

الىومحببةمرغوبةخصالمنسلوكهفييثيمماوفقوذلك؟الأمينأو

فكان-عنهمالفهرضي-أصحابمع!الفهرسولذلكفعلوقد.نفسه

وخالد،بالفاروقوعمر،بالصديقبكرأبالقبفقد،بهيتميزونبمايلقبهم

بالأمين.عبيدةوأبا،المسلولالفهبسيف

بأسلوبالحفزفيمراعاتهافبغيالتيالتربو!ةالتوجيهاتبعضيأتيوفيما

:الثناء

سلبيةالموضوعيةوالانطاعاتبالملاحظاتللمتعلمومدحكثناءكاقرن-أ

و)نجازاته.أعمالهعنايجاليةأو

اكثرلانتاجالطالبدفعفيجداَمهمةالكراساتعلىالكمابة-ب

واهتماممعرفةعلىمبنيةالأستاذتحليفاتبأنالطالبوعلم.وأحسن

التقدمعلىيحملهوهذا،نجالمسؤوليةويشمعرهبالقيمةيعرفهقد،ومتابعة

.والاجتهاد

و،فيكالفهباركأو،حرصاَاللَهزادكأ:مثلالدعاءألفاظاستخدم-%



..الرعر!النفصملم..!

والدعاءالثناءبينتجمعوهي،بالفاَتأثيرألها!ان،خيراًالفهجزاكأ

.الأخروىوالحفز

فيالثباتمنشبئاَتعطىالتيالمعاليرببعض-أمكن-انالثناءاربط-د

شىءهذا:خ!قول،لهماومحبوباَورسولهلفهمرضياَكونهمثلالسلوك

أو.السنةوافقتلقدأو.ورسولهاللَهالشى?سضيهذا.الفهيحبه

عليه.المتفقالمعيارعلىأنهأساسعلى،نريدهماهذا

له:واطمايةالأمنبتوفيرحفزه-2

التخويفتجنبمنفلابد،معدومأأوضعيفأانتاجهيكونفالخائف

أصواتوإصدار،والسعلاةوالوحقبالبعبعنخوفهمكأنالأطفالوخصوصاَ

لجعلدائمأيسعىفالمربى.والفزعوالرعبالعنفلأفلاموبمشاهدتهم،مخيفة

نفسية.عوائقدونوالتعفمالعمللهيتسنىلكيمطمئنآمنجؤفىالمنربي

علىتبعثوحلقه!اللّهرسولمجل!فىالتربويةالأجواءكانتوقد

للفزعين.آمناَومحطاَللخائفينملاذاَ!الفهرسولكانبل،والطمأنينةالأمن

يفاتحهمأويحدثهمانقبلاليهوالقادمينلطلابهالأمنبتوفيريهتموكان

وتعليمهم.تربيتهمعنفضلاَ

كلام!سمعحىفأجرهاستجاركالمضركينمنأحدوان):تعالىقال

)1(!يعلمونلاثومبأنهمرلكمأنهأبلنهدملهال

أثرمنلهلما-الا!مقبلولأعدائهبلالجددللقادمن-الأمانيعطىوكان

فيأومسترشداَجاعهلمنالأمانيعطيكان!أنههذاومن،وتربوينفسي

.6:ايريةصورة(1)



..لدوالعا..

بنوسهيل،حفمىبنومكرز،مسعودبنعروةالحدلي!ةيومجاعهكما،رسالة

لرسولالمسلميناعظاممنفرأوا،كرددونواحدبعدواحداَ،وغيرهمعمرو

الأمانوتضربع.كثرهمهداكةفيسبباَماكانالا!مشأنومن!اللَه

وتنتشراللهد!الناسليعلموالتبليغالتعليمأجواءلتهيثةهوانمايةالآفيالمذكور

)1(.عبادهفيالفهدعوة

فيمراعاتهاينبفيالتيالتربويةالتوجيهاتبعضيأتيوفعما

الزمني:الحفز

بالرهبةيحسوهوالمدرسةالىالبيتمنالطالبيخرجلا-أ

المدرسةمنخوفاَقلبهو!خفقفرائصهوترتعد

والمدرسين.

الأجواءأضعفهذاف!ن،والتخويفالتهديدتحتالطالبلايذاكر-ب

والفهم.للاستيعاب

مثيراَلا،وطمأنينتهمالطلابلأمندافعاَيكونأنالمدرسعلى-ب

.واقتناعبصدقمنهكأخذونلاف!نهم،ومخاوفهملفزعهم

نأبمجردمنه!رونأولادهعندوالفلقللمخافةرمزاَالأب!كرنلا-د

دائماَفهو،معاتبانهأوكلملألهأولنظراتهتفادبأعنهويتوارون،وروه

وبينببنهم!حولذلكف!ن،والفزعالقسوةذكرياتفيهمكير

المثمر.التعلم

.3/636:كلرالنتنو،-كصاينانظر(1)



..!الرم!النفس!لم..!

:الالتماءبدافعحفزه-3

والالتجاءبهمللاعمتئناسوحاجة،بالآخرينللاجتماعميلالانسانفيف!ن

هذافيوسدده)جتماعياَالمتر.ىدعمكلماوالمربي.والحاجةالضيقعندإليهم

أوعزلهوكلما.اكبروالعملالعلمفيورغبتهأشد)قبالهكانكلماالباب

انتاجيتهعلىسلباَذلكانعك!كلماوأقرانهخلانهعنحبسهأوسجنه

التعلم.فيورغبته

والتقبلالتعلمعلىوحافزاَمريحاَاجتماعياَوسطاَ!الفهرسولصنعوقد

وعنايةبدقةلأصحابهوالأخلاءالقرناءيختاروكان،والتطبيقالدربةوعلى

الإنسجامخصال-ساعىكانحيث،المدينةتكمعندماالمؤاخاةفيفعلكما

فقد،والاستقامةالتعلمعلىيحضماكلالىهذافيويعمد،والألفة

جعفربينوآخى،عنهمااللهرضي-مولاهحارثةبنوزكدعمَهحمزةبينآخى

بنوخارجةبكرأبيوبين،عنهماالفهرضى-جبلبنومعاذطالبأبيبن

زيد-بنخالدأ!وبوأليعميربنمصعبوبين،عنهماالفهرضي-زهير

عنهما،الفهرضي-اليمانبنوحذيفةياسربنعماروبين،عنهمااللَهرضي

.وهكذا)1(-عنهماالفهرضي-الدرداءوأبيالفارسيسلمانوبين

وسطفيتكونعندماوتنشطتستأنسأنهاالبشر!ةالنفسطبيعةومن

.متعارفمتماسكمنسجماجتماعي

:قالأنه!النبيعنهرررةأبيعن

لناكرومااثعلفمنهالعاوففمامجنّدةجنودالأرواح)

.271صهثامالنصرةتهذب،هاروناللامعبدانفلى1()



..لعلدواا..

)1(،اخعلفمنها

!

الأسرىكالوسطفيهالانسجامأويفتقد،الاجتماعيالجو!تفدوعندما

عندللتعفمالاندفاعيهبط،والمكائدوالاتهاماتالحلافاتفيهتكثرالذيالمتنافر

وتجدهم،نفوسهموتضطرب،أفكارهموترتبك،قلوبهموتنسغل،الأولاد

عموماً.حياتهمفىوربما،واًعمالهمدراستهمفىيتأخرون

اقيالحاجاتأهممنوالانتماءالحبفعدواالنفسيونذلكالىتنبهوقد

ويعتقده،عموماَالحياةوفيخصوصأالتربوىالعملفيحفزيةوظيفةتؤدى

مساهمةأن-الدوافعفيالانسانيةالهرميةالنظريةأصحابمنوهر-،ماسلو

والانتماءللحببحاجاتهومدفوعمحددفيهاوانتاجهالاجتماعيةالحياةفيالفرد

قد-الحمبابعندوخصوصأ-والتمردالعصيانحالاتوأن،والتاَلفوالتواد

يمارسالذىالعزلأو،التمردأو،والعزلةوالمقاطعة،والجفوةالقسوةعنتنجم

)2(.عليهم

الجماعي:الحفزفيمراعاتهاينبغيالتيالتربويةالتوجيهاتبعضواليك

ف!ن؟يينهمالانسجامبضرطالجماعيةالمذاكرةعلىالطلابنشخع-أ

.والمثابرةللتعلميحفزهمهذا

جانبإلىالذكائىوالمستوىالسنفىتقاربهناك!كونأننحرص-ب

النفسي.الانسجام

قدروالواجباتبالأعمالجماعياًالطلاببتكليفالمعلميقرم-بر

أىمجند.جنودومض،61/851:النووىيثرحملمصحعح،النووىانظر،مسلماخرجه(1)

مجممعة.جموع

2-التريرىابنىعلم،نضرأئا!دعد)2( i r.



..oكلر-الالنفسعل!..!

استعداداًامممرويجعلهمبعضاَبعضهميضجعهذاف!ن،الأمكان

الفرديةالفروقوجودعندالفرديةللتكالفالمعلميلجأوقد.للتطبيق

بهاكففالاسلامفروضمنكثيراًأنالمعلومومن.الطلابلن

ذلكفيالحكمةومن،الجماعةوصلاة،والحج،الصياممثلجماعياً

بهيحسوتعاونوتكاتفوحماستشجيعمنالجماعيالجوفيما

.الاسلامشرائعيطقونوهمالمسلمون



!..الد!الع..

العتليةافزالحر

للانجازميلهمنالعقليةوخصائصهميولهباستثمارالمتربيحفزوتشمل

،والتحدىوالمحاجةللمعارضةواندفاعه،الاستطلاعفيورغبته،والتحصيل

)شارةيأتيوفيما.والمنطقوالتكاملللتناسقالانسانميرلهذافىويدخل

-:ا!وافزهذهلبعفى

:نجاحمنينالهوماإنجاؤمنبهيقومبماحفزه-9

لهميلوهذا.بالنجاحجامحةرغبةوورغب،بالانجازيستمتعفالإنسان

أمرانوالركودالدعةأنويعلمالفشليكرهإلاأحدمنفما،فطريأساس

علمحف!نهآخربعملقامثممهماَعملاَفأنجزبدأإذاالإنسانأنكما.مذمومان

بؤدىالكسللينما،للأنجازيدفعالانجازف!نرهكذا.أخرىأعماللاكاز

الناجحالإنجازف!ن،بالنجاحالإنجازدافعوررتبط.والاستسلاموالقعودللدعة

أوعمللأداءينشطومناسبمطابقوجهعلىعملوأداء،آخرلانجازيدفع

)1(البحوثتشيركما-الناسمنصنفيوجدأنهعلى.مناسبةأخرىأعمال

وبعفى،النجاحطلببسببلاالفشملمنخوفهبسببالأنجازالىيندفع-

أوفشل)ذاوذلكومحاولتهعملهمنفيضاعفبالتحدىيشعر-أ!اَ-الناص

حتىيقاوموهكذا،فيحاولولهخفق،فيحاوليخفقفهو،مراتأولمرةأخفق

بالمقاومة.تتسممناسبةليئةالىوتحتاج،قليلةالفئةهذهولكن.وينجحينجز

منوشراهدشرعيأأع!اساَلهنجدالدافعلهذاالفطرىالأساسجانبوالى

،461سالنريويالقسعلماطمهاتنوقالدفىمحيعن،لكن!ون،فألاولnson)يحوثثل\(



..!الهمرالنفسعل!..

بعدنهائيكأداءالفجرصلاةأداءفيوردماذلكأمثلةومن،والفقهالسيرة

:أخرىأعمال

ال!ثطانيعقد5:قال!الذرسولأن-عنهالفهرضي-هريرةأبيعن

عقدةكلم!نعلىيضرب،عقدللاثنامهوإؤاأحدكمرأسقافيةعلى

لوفأف!ن،عقدةانحئتاللهرظكاسنعقظف!ن،فارتدطويلليلعلك

والا،الدفسطيبدشعطاَفاصبحعقدةالحلتصلىف!ن،عقدةانحلت

)1(،كسلانالنفسخبيثأصبح

العملبدءأنالسلوكهذاالىالانسانتوجيهفيالحكمةمنفلعل

بعدالإنساندفعحيث،والنشاطالجدعلىيحملتتابعهثمالخئر

انجازاتوهي،الصلاةثم،الوضوءثم،الذكرالىوالاسترخاءالنوم

!الرسولأننجدأنناكما،والنشاطالحيويةتلكالىتؤدىمتتابعة

كالأقرارمحدودة،كازاتبتكليفهمالجددالمسلهيندعوةعنديكتفي

النبي!ألواحينماثقيفوفدقصةذلكومن،والصلاةبالضهادتين

لمبايعته.

رسولعلىٍنزلواثقيفوفدقدملماا:قال،العاصأبىبنعثمانفعن

ولايُعشروالاأنفاضترطوالقلوبهمأرقليكونالمسجدفأنزلهم،ط!الفه

،"
تضرواولاحشرواأنى5:!الفهرسولفقال،بجبواولا،يحشروا

)2(،وكوعفيهليسدفىفيخيرولا

r0:البارىخح،حجرالنانظر،البخارىأخرجه(1) / r12411الحدثرئم]

الصدقةممنا.،!ئروالاأوقوله،162،3الحدثرقم،312/:داودأىصانظر،داودأيرأخرجه)2(

محنا.،جبوالاأو،لهوابضراطهادفيالحثرمحنا.،تحثروالا!و،أمرالهمعشر*خذلاأى

لاكبايه.لمفد!الانانخفنىمناببيةوأسلصلوا،لا



..العللوا00

صدقةلاأنهواشترطت،!الفهرسولثقيفبا!تحينماأنهجابروعن

إراوجاهدونسيصدلون5:لهقول!الفهرسولسمع،جهادولاعليها

(1)،أسلموا

قدتلاميذهترليةفي!الرسوليتبعهكانالذيالتدر!جأنوواضح

علىبعضهالاكازليحمل4بالتدريجللأنجازوحاجتهالمتعلمامكانهةفيهروعي

.آخرهأولُهويسهلبعض

الانحازدافعمراعاةفيهكضحالاسلامفيالتكليفيالمنهجروحأنكما

بعض،الىبعضهيؤدىوالمنهياتالمأموراتتطيقانحيث،والنحصيل

الإحساندرجةالىالمرءكرقىحتىالانجازفيالاستمرارعلىدرجلالهوتثمخع

والعزائم،فالواجبات،والفروضبالأركانتبدأالمأموراتأن)ذ،أرادان

فا!رمات،والكبائربالموبقاتتبدأالمحظوراتوهكذا.والنوافلفالمندوبات

.فالمكروهات،والصغائر

مثلالأحاديثبعضفىالعملعلىالاستحثاثفيهذامصداقونجد

الولاية.حدكث

:!الفهرسولقال:فالعنهالفهرضي-هرووةأبيعن

لقربوما.باطربآذنته!دوياَليعادىمن5:قالتعالىاللَهان)

إلييعقربعبديفىالولا.علطافترضتهممااليأحببشىءعبدىإلي

الدىولصره،بهيسمعال!يسمعهكيتأحببتهأرا،أحبهحىبالنوافل

سألنىولئن،بهايمشيالتيووجله،دها!طشالتيودده،به!صر

.،15203الحدكثرقم3024/:داورا!مق،انظر،داودأيوأضجه)2(



..الرمر!النفصعلم..!
دردديفاعلهأنادىءعنلرددتومالأعطنهاستعارنىولعن،لأعطينه

)1(،مساءلهممرهوألاالموتيكرهالمؤمننفسعن

ومن،والانجازالتحصيلدافعيةالنفىعلماءمنعددبحثوقد

و،لكنسوناوالأبحاثمنبعددقامالذي،موراى)هؤلاء

منمجموعةبأنهاالتحصيلدافحية،موراى)عرثوقد.،)ماكليلاند

المهاموافازالعقباتعلىالتغفبأجلمنالفردل!ذلهاالتىوالجهودالقوى

الدافعيةهذهفعلمنلمحدالتعريفهذالكن.)2(الممكنةبالسرعةالصعبة

)حساسعلىتشتملفهي،ذلكمنأوسع-رأكاكما-وهيويقئدها

وأخطوةيخطوعندمااليها-شوصّلالتيوالثمراتالنتائجبأْلرالفرد

هذا.ذلكفيويستمروكثركبرلأنحازنيندفع،الأمامالىخطوات

المكونانهماابتداءًالاكازبأهميةالذأ!ليالاحساسجانبالىالإحساس

.الانجازلدافحيةالأساسان

عندموجودةعقليةحالةالىالباحثينهؤلاءعندالتحصبلدافعيةوتشير

كلعندالعقليالاستعدادمنجانبوكأنها،)3(متفاوتةبدرجاتالناسجميع

لاوقدوتوجيههاكتشافهفىالمربييفلحوقد،يستثمرلاوقديستثمرقدفرد

فىويخبو،وقتفيانتاجهكضاعفالفرديجعلالذيهوهذاولحل.يفلح

فيالمربينحاحوبحسب،لدكهالدافعهذاحركةبحسب،آخروقت

.استثماره

،10466الحدثرنم76،/01:الهارىكح،حبماينانظر،ابخارىأخرجه(1)

I.72سالردوىالئفىعلم،6ليئوالهيدعبدانظر)2(

الايق.المرجعانر)3(



ث!..لعالدوا00

:الإبخاؤبدافعالحفزفيمراعالهاينبفياليالعوجيهاتبعضوإليك

بما!حسوأن،فيهوالشروعبالعملللبدءالمتربييدفعأنالمربييحاول-أ

قاعدةتطيقاًو،سورةحفظأو،مسا"4حلمنقليلاَكانولوأنحزه

والمتابحة.للمواصلةيدفعقليلاَكانوانالمبدثيالاكازف!ن

بمعالجتهاالمتعلمليدأالتيوالمسائلالقضاياتكونأنالمرلييحاول-ب

صعبةهيولا،لهاقيمةلاممجوجةسلةهيفلا،الصعوبةمتوس!

دافعفيبدأوالاستتتاجالحلمنليمكنوذلك،منهاينزعجشائكة

والتحفيز.الدفعممارسةفيالإنحاز

الأحبانمنكئبرفيالندرجأنمنلينةعلىالمربيبكونأنبنبغي-ب

الثسىءوكميةنسبةروعيتإذالهأساساًوامتبر،الدافعهذاحقق

علىوباعثة،فيها!ثرةالتنفيذممكنةتكونبحيث.بهالمكَفف

وظهورها.لقيمتهابالسرورالشعور

وا!عشالىبالاسطلاعضزه-2

دائماَ!سعىغايةوا!شاف،ودوافعهالانسانمرغوباتمنالأصتطلاع

واكتشافاتهالإنسانواستطلاعات.اليوميةالمستجداتخلالمنلتحقيقها

طرتفىوهوويتطعيتلفتفهو،اليوميةحيا-عليهتملأمهمةغيرأومهمة

أو،شأنهفىالناسيتضاجرمرورىحادثأو،فيهالناسيتجمعزحامإلى

عندماوالأدواتبالآلاتيعبثوهو،ملفتبشكلمامكانمنيتصاعددخان

الجديدللمعلمالسمعويلقييتصنتوهو،ليكشمفهابوظائفهاعارفاَيكونلا

والمجلأتالكتببقلبوهو،وحركاتأعمالمنبه!رمأو!رلهوما

الأخبار.منالمهمليسمعالمذياعموجاتو!حرك،المستجداتليعرف6لدواطر



..!الرعهالنفع!علم..!

يسطهاأنبحاولبدكفبضةفيماشبئاَعنهنخفىعندماالدل)نبل

ويستشرفأحداثهالسماعيصغيتجدهقصةتبداًوعندما.فيهاماليستطع

منالصوابلسماعثمعليهل!جابةيتطعسزالاَتطرحوعندما.نهاياتهالمعرفة

الإجابة.تلكفيالخطأ

دافعاستخدامفيوثرياَواضحاَطريقاَالتربيةفىالاسلاميالمنهجسلكوقد

-والتوجيهاتالمعلوماتيطرحلافالفرآن؟والتربيةالتعليمعندالاستطلاع

ملفتةحيةتوصيلهافيمتعددةأساليبيستخدمبل،مباشرةبطريقةدائماَ

،القارىءتضدالتي-كئيروهذا-القصةيستخدمكعارة،مقبولةوجذابة

بستخدموتارة.الموضوعأوالدرسطوالمنتبهاَوتجعله،استطلاعهوتحرك

ويتطلعيثسرثبوالسامعالقارىءيجعلاناللذانوالاستفهامالسؤالأسلوب

ففى(مباشرةالسؤالعلىيجابفأحيائأ،الجواباسلوبويتنوع.للجواب

تعالى:الفهيقول-مثلاَ-الربوبيةتوحيدعندرس

لنوخفةلضرعاَثدعونهوالبحرالبرظلماتمنيبيكممنتل)

كلومنطها!خعكمالفهقل.الضاكرفىمنلنكوننه.همنأبخالا

)1((لشركونألتملمكرب

درسففي(للأنساننفعفيهمماالسؤالمنأهمهوماعلى!جابوأحياناَ

تعالى:اللَهيقولوالأفلاكالأزمانعن

)2((واطجللناسمواقتهيقلالأهلةعنو!سألولك)

.63:الأنحامسور)(()

صيهرأ!موفالهلالاونتصانهاز*تهاكاجارالأهلةأحمرامعنالأسلفىوالسرال9814:الهترةصورة)2(

انظر.يالرالوالاْولىالأنفعهواذوالنقصانالز!اثةتلكعنيالحكحةالائلونوأج!ب،كبرثم

./1918:التدروخح،اثوكاني



..لعلدواا00

اللهلاختصاصاما،عنهالإنسانلهصرفبلالسؤالعلىيجابلاوأحياناً

الفهيقولالروحعندرسففي6ادراكهعلىالانسانقدرةلعدمأو،به

تعالى:

إلاالعلممنوثيتم,وماوع!أمرمنالروحتلوحالرعنيسألولك)

)1((ئاللاَ

ومن،والدروسالعبرعرضفيالكونيةأوالتاريخيةالصوريستخدموتارة

يلفتلماالمتضئنةوالطيعةالكونصفحاتوخمح،الغابر+فىمصارعبيانذلك

فيهما.يوجدوماوالسماءالأرضفيالأنظار

وتعليمهلأصحابهتربيتهفي!الفهرسولسلكأيضاَوهكذا

الحيةبالأحداثويستعين،أحياناَويسألأحياناَ!مىفهو،لهم

لشد!سعىذلككلوفي.وهكذا،أحياناَوخططووسمأو،أحياناَالجارية

دروسكانتوقد،المتملًمبالموضوعوتعلقهافبالهوضمانواجتذابهالمتعلم

وفمالبنهلتوعهالمنعلممنهيمللاوجذاباَحيآمبداناَوحِلَقه!الرسول

وميلهالمتعلمطبيحةمعلتناصبهالاذلكوما5للنظرولفتهشدهولقوة

.والاستطلاعللأكشصاف

علىتدلفهيالتوجههذاالؤكدماالحد-شةالنفسيةالدراساتفىوكد

الخبراتباتجاه!سحىالإنسانأنوعلى،بطعهللأستطلاعمحبالإنسانأن

مش!كلة،بحل!ومعندمابالرضاولهحسبل،اطد!دثعفمويستمتع،الجديدة

ذلكأثبتتالتيالأبحاثومن.المهاراتمنمهارةتطويرأو،سؤالاجابةأو

(r)58:اءالاصسورة.



..الرمر!النفسعل!..!

بيرلاينوكذلك،المصمهورينالنفسعلماءمنوهو)1(هارلوهارىأبحاث

تقديممنادلأالطلابالىالأسئلةتوجيهأنيرىالذى)2((ام569)

كانتوكلما،الاهتمامدرجةومن،التعلممقدارفيرويدمباثوةالحقائق

الثأثيرفينجاحأكثركانتمألوفةوغيرمتوقحةغيرالأسثلة

فىاس!خدمتد-أشرناكما-الاسلام!المنهجأنكدلكننا،والجذب

الأبحاثإليهتنههأنقبلواستث!رهالفطرىالميلهذاوطرتهأساليبه

الحدكة.

وأنوطرقهوسائلهفييجددأنالمريىب!مكانف!نذلكمنأساسوعلى

ووسائلاكسمات!ستخدموإن،الغرابهمنبمسحهالموضوعاتلطرح

أو!راهاالثيوالأشكالالتريويةالبيكةفييغيروأن،النظرللفتالايضاح

وأن،الانثماهلمحذبوالإثارةالأسئلةيستخدموأن،المتعلمبهاحتك

!ستخدم،ا!شمافياءالطاوذات،الجدطهالموضوعاتيطرح

الطلاب!جعلوأق،فضولهولأثارةالمتحلمفكرلتحرككالداعيأسلوب

علىبناةالجوالي!أتيحيث؟سملة%bعلىجببثمويستفسرونيساْلون

فيتمكن.وركبتهمالطلابحاجة

ثدافعالحفزفيمبراعاتهاينبغيالتيالعوجيهاتبعنىواليك

:الاستطلاع

النظرللفتوالاستفسأرأت!الأسكلةالموضوعابرالدرستبدأأنحماول-أ

11ص،!المريويالنف!طمإساسمات،مدسالرح!نوعمدقوقالدكمحي(1) t801؟.

.511عىنفهللرحمع)2(



!..لعلدواا00

.الانتباهواستجلاب

المتعلماستطلاع!يربحبثوغرابةجدةفيهماضمنهأوالموضوعابدأ-ب

اليه.ويثسدة

مفاجأةمنتحملهبماالقصةتستخدمهاالتيالأساليبمنليكن-%

للمتعلمولايصالهالموضوعلحدمةموجهةتكونوأن،ونهايةوعقدة

وتفع.بشوق

المرضوعات!ضطرحفى،والحلالمشكلة"طركةاستخدم-د

.جاهزةالمعلومات!عطيالذىالمباشرالعرضعنيدلاَللمتحلمين

تزيلالتيالجديدةوالأشياءوالوصائلبالأشكالالتربويةالبيكةزؤدهـ-

نثساطها.وتجددالنفوسوتجذب،الملل

واستث!رهاوتعليقاتهمواستفصاراتهموالمتعلينالطلابأسثلةاستقبل-و

واستيعايه.الموضوعلمصالفي

لاجامدوأسلوببشكللطلايكتظهرولا،مملأروتينياَلاتبهن-ز

يتنير-

وا!اخةبال!حذيحفزه-3

الذكي-وألاستطلاعللاكتثسافالمر،!دبئمرتيطالحفزمنالنوعوهنما

!ستثيرلمالدىالمتحدىيوالمناذ!وجودالههيضافالكن-ال!الاشارةسبقت

!نالهكامثهاالخروجحاولدفاعهةزإ!ةفيوضعه،قدؤوخبر،كبرياعه

عص!كرنأنيالتحدىالدفعأمرفيو!ستوى.حججعنيه!دليأوجهدمن

عنأو،الثسائكةالمسائلحلطر!قعنأوcبالبرأفيوالمغأرعةأ!ادلةطريق



..ال!-!النفص!لم..

فىتقفالتيالماديةوالعقباتالعوائقعلىالتغلبالإنسانمحاولاتطريق

ما.غايةالىللو!ولوجهه

بفرض؟التحدىبأسلوبالسياق-أحياناَ-كلدُالكريمالفرآنوفي

امايدين،وجذب،الغافلينوتنبط،المكابرفىعلىوالرد،المعاندفى)فحام

تعالى:قال،الطورسورةلأواخر-مثلاَ-انظر

(uداعرالقولونأم"مجلونولاب!هنوبكبنعمةألتفماكر

أم.اثعربصينمنمعكمل!نيلرلصواثل.المنونرالببهنتربص

لابللقولهالقولونأم.طاغونتومهمأمبهداأحلامهمرهملأم

صرمنخدقواأم.صادفيكالواإنمثدهبحد!ثفلأ!وا.روم!ون

ووكون!لاللوالأوضالسمواتخلفواأم.اطالقونهمأمدىء

1(.)الاَيات

بسورةالناس!أتىيأنالبقرةسورةفيالواردوالإفحامالتحدىوكذلك

والإعجازالتحدىلهذايثبتوالمالناسف!ذا،الفرآنسورمثلمن

بعبادتهوذلك،النار!قوابأنتعالىالئهلأمرويستجعواينقادواأنفعلعهم

القرآنلمنهجالكبرىالغا!ةهيوهله،هدولعلىوالاستقامةوطاعتهوحده

التردية.في

منيسورةلثواعبدداعلىلزلثامماوالبفي!موإن):تعالىقال

ولنلفعلوالمأن.صادلينكلثماناللهدونمنث!هداءكموادعوامالله

)2((للكافرينأعدت6واطبارال!اكلوفودهاااليالناولصوا!طوا

.26-192،!ات0ال!رمورأ)1(

.6:23،42الضصورأ)2(



..لعلدواا00

المتعلميخرجبلامعقولوبقدر،بحذرالأسلوبهذايستخدمأنوينبغي

فتأخذه،التعلموبينبينهيحولمماوالغرورالكبرالىبهيؤديأو،طورهعن

بحيثوالمحاجةللجدلميلالانسانفعند-مروكما-،الحقفيردبالأثمالعزة

شاذةاًومخالفةتكونحيثومواقفهفعلهول!رر،الآراءبقيةعلىرأيهيظهر

تعالى:قال،والتبريرالجدلفيقوةمنأوتيمابكل

)1(!جدلإَكلىءكرالانسانوكان)

مطوبأمرالشرعيةالضوابطوضمن،المعقولةبالحدودالميلهذافاسسمار

الصحيحةالمفاصدالىوتوجيهها،والعملللتحصيلودفعها،الهمملث!حذ

وتسليم.باكعناع

وجادلهماطسنةوالموعظةباطكملأوبكسبيلإلىأدع):تحالىقال

)2(!أحسنهيبالى

هذا!اللّهرسولكرهوقد،المتكففوالتبر-سالعقيمالجدلتجنبوينبغى

الفهرضي-فاطمةابنتهطالبأبيبنعليمعتصتهفيكما،عليهولام

:-عنهما

طَرَتَة!اللّهرسولأنا.-عنهالفهرضي-طالبا!أبنعليعن

أنفسنااللهرسوليا:فقلت؟تصليًانالا:فقال،ليلة!النبىبنتوفاطمة

شيئاَالى-سجعولمذلكقلتحينفانصرف.بعثنالمعثناأنشاءف!ذا،اللَهبيد

:يقولوهوفخذهضربمُوَلوهوسمعتهثم

.45:الكهفصرة(1)

.521:النحلسررة)2(



.هالطمر!النغىعلم..!

)1((جدلاَدىءكرالإنسانوكان)

فيالإنسانرغبةمسألةفيالنف!علماءبعضويذهب

يذهبحيث،ذلكمنأبعدالىرويدماتحقيقفينفسهوطولالتحدى

هناكأنإلى-الدوافعمسألةفيكثبراَبحثممنوهو-()2هارلو

يمضيحيث5(التناولإلىالدافع)بيدعوهالحوافزمننوع

،المكسراتبعضبداخلهالخزانةقفلكمحمحاولاَساعاتعدةكالقردالحيوان

يحاوللكنه،بجوارهالمكسراتكانتفقداليهابحاجةلي!أنهرغم

يحاوليظلوالمل.الداخلفيماالىيصلوأنقدرتهيثبتأن

اليه؟بحاجةيكنلمولوالصندوقأواللعبةداخلفيماالىالوصول

بالشىءبالفوزوليستمتع،و)مكاناتهبقدرتهوالاَخرءشنفسهليفنع

.التحدىبعد

قدرته،)ثباتمحاولةالىويدفعهالمتعلميستثيرالختلفةبصورهفالتحدى

عبرواتجاهاتومعلوماتمهاراتمنكثيرةأشياءيكتبوقد،حجتهوإبراز

منها.جزءانه!معرالتيالمنانسةأجواء

بدافعاطفزليمراعثهاينبفيالتيالنربويةالتوجيهاتبعضوإيك

:التحدي

المقنعة،الأدلةأوبالدليلقولهاورأيهيسندأنالمتعلممناطلب-أ

iرقمالحدث3/31:الباريخح،حبرالنانظر،الشارىأخرجه(1) i Y vi،.وهوالطروقمنطرقه

لاللل.الاتان

.311،411عىاصاعل!لدفىعمادترج!ة،الحلم،ومخررنSarnoffولانظر)2(



..لدوالعا..

بالصورةالمعلومةيتقبلأوبغيرهاليأتيمقنعةتكنلمانوفندها

الصحبحة.

تصرفاتهفيالحكمةوليان،وآرائهمواقفهتعليلالمتعلممناطلب-ب

التقليدنبذالىبدعوتهالتعلميةالمواقفبعضفيوادفعه،وأعماله

عليه.تسبطرانقداللتبنوالتبعية

كليتحاجان-كالمناظرة-طالبينبينحواراَأحياناَالموضوعاجحل-ج

فر!ين،إلىالمتعلمينالمربييقسموقد،الآخرعلىيتنلبأنوريد

عنها.و!اضليثبتهانظروجهةفر!قلكل

بأنلهوالاستدلالواثباتهالحققولعلىوجمهوركتلاميذكعؤد-د

أوهجوميةدفاعيةمواقففيوتضعهم،المواقفبعضفيتفحمهم

.والمرادالحالبحسب

بهئتسملماجذابةأساليبونحوهاوالمساجلاتوالمعجزاتلفازالاًهـ-

وموضوعاتهموادهبعضصياكةالمرىولمامكان،والتحدىالمنافسةمن

للتحصيل.وحفزهالمتعلملجذبالقوالبهذهبمثل





!..لعوا0011

الغيبيةالحوانز

بالحاجةواحساسه،العباديةالفردميولباستثمارالمتربيحفزوتئسمل

لبعفىوبأدائه،اليهواللجوءودعائهوتعالىسبحانهبخالقهللاستعانة

المصاعب.وتحملالأعمال)نحازفىوتنثس!تقويهالتيالعباديةالسلوكيات

مناشط:عدةنجدوالتحفيزالحمنمنالنوعهذاوفى

تك!سبالحبادةلأن؟.كبرلنشاطالانساندفعفيالعباداتاستثصارا-

منلمزيدوتدفعه،والنفسيةالمعنويةوالقوةبالسندوتزوده،والنظامالجدالفرد

ماوردذلكمن.هذامثلالىالاحاديثبعضأشارتوقد،والحيويةالحركة

فيوذلك،وحيويتهاالنفسنثساطفيالصلاةثمالوضوءثماللهذكرأثرعن

وقدسبق،...عقدللاثإراهودامأحدكم!اليةعلىالشيطانيعقد"حديث

)1(.الانجازدافععنالحدكثفيذكره

الدنيويةالحياةأمورعلىبالصلاةبالاستعانةسبحانهاللهأمروقد

إلإعلىلكبيرةوإنهاوالصلاةبالصبرواستعيدوا):تعالىقال،والأخروية

)2(!الحاث!عين

فقد،الأحوالتضيقعندماالصلاةالىيلجأ!اللهرسولوكان

العلماءبعضوكانأ3(الصلاةإلىفزعأمرحَزَبَهُ)ذاكان!أنهورد

الإشكاللحلالصلاةالىعلجأحلهاعنويعجزمسألةعليهتشكلعندما

.العقباتواجتياز

.،ه:البقرةصرة2().501:عىانظر(1)

.1/151،521:كل!اينتف!رانظر+(



..الرعر!النفسعلم..!

ميدانفيسلبيةانعكاساتالىتؤدىأنهااذوالمعاصىالذنوبتجنب-2

بنوكيعهذاإلىتنمهوقد.ريحهوتفشل،العملبركةتمحقفهي؟العمل

الحفظضعف-تلميذهوكان-الشافحياليهشكاعندما-الفهرحمه-الجراح

وتردي،التحصيلضعفمصادرمنمصدرالمعاصيبأنفأجابه،التعلموبطء

بقوله:الجوابذلكالشاةبيدؤنوقد،الحفظ

المعاصىتركالىفأرشدثيحفظيسوءوكيعالىشكوتُ

لعاصيلايؤتىالفهونورنورالعلمبأناعلموقال

العلممنافذوسدت،والعقلالقلبعلىتراكمتكئرت)ذافالمعاصي

ما.بدرجةالتحصيلوعاقت،الصحيح

)1(!يكسبونكانواماتلوبهمعلىرانبلكلا):تعالىالفهتال

النفس،تزكولهوطاعةالفهلأمراستجابةمنهاوالتحرزالمعا!ىتركوعند

علىوأقدر،ووضوحأصفاةامممروتكون،أعمالهاوتتبارك،شأنهاو-كلتفع

منوالنافعالباطلمنالحقتعرفبهالذىالفرقانوتمتلك،والفهمالتمييز

تعالى:تال،السقيممنوالصحيحالضار

2()!فرتاناَلكميجعلالفهضواإنآمنوااللى!نأ!ايا)

الحفزمننوعهووالآثامالمعاصيعنوالدارسينالتلاميذابعادعلىوالعمل

اكبرلإقبالو!دفع،والتحصبلالانناجفيو-نريد،الأعمالينميالمباشرغير

.41:المنفبنصرة)1(

.92:الأنفالصورة)2(



!..لعلدواا00

،والمهبطاتالملهياتمنوخلوهاالنفسلصفاء؟والحفظالتحلمعلى

.للاستفادةواستعدادها

r-كلماأثرهاتعطيوالتى،المنث!ئطةوالأدعيةالأذكارعلىالمتربيتعويد

علىLjbCilو،وتأثيرهابفاعليتهاجزموكلما،و)خلاصبصدقالمرءمارسها

العمل.وتركوالقحودللدعةيؤدىمماالاستعاذةذلكمن،الش!رعىالوجه

منأوصىط!الفهرسول-أنعنهالفهرضي-الحدرىسعيدأبيعن

الهممنبكأعوذإنياللهم):أسمىو)ذاأصبح)ذايقولأنأودينبهئمابتلى

والبخل،الجبنمنبكوأعور،والكسلالعجزمنبكوأعوفى،والحزن

)1(،وتهرالرجالالذفىغلبةمنبكوأعوذ

مننوعانوهما،والكسلالعجزمناستعاذةالدعاءهذاففي

بهمةعليهاوالاتبالأعماله)نجازعنبالانسانيقعدانالنفسيةالحالات

الفردمستوىعلىالانتاجيةوهبوطوالتأخرالبطالةعنهماوينتج،ونضاط

والجماعة.

وانجازها،الأعمالعلىللتقوئالواردةذكاربالأالاستعانةذلكومن

بالفهلارتباطهاوالمعنويةالروحيةقوتهامننابعةحيويةالنفسو!ساب

.سواهدونبهواستحانتها

ألتعنهااللهرضيفاطمةأن-عنهالفهرضي-طالبأبيبنعلىعن

دسبحين،منهلكخهرهوماأخبركألا):قال،خادماَتسأله!لنبي

ودكبرفىوللاينلحاَالفونحمدءفى،وللانللااَمنامكعندالفه

الهخارىوأخرجه،اللفظملاداودالوأخرجهوالحدث،311صال!كرينتحنة،ال!ركانيانظر1()

.ضار-طفظوأحمد،سلم



..الرعر!النفسعلم..

يلازمالذىأنإلىالحديثشراحبعضأشار)1(وقد،وللايئأربحاًالله

تسهلأنهأو،الخادملهيعملهاالتىالقوةمنأعظمقوةيعطىالفهذكر

الخادمتعاطيمنأسهلأمورهتعاطيهيكونبحيثعليهالأمور

.)2(لها

علىوالأسفالأسىمنوالحذر،اليأسونبذ،بالأملالتحليذلكومن

الىبهيؤدىأو،والمحاولةالجهدبذلعنويقعدهالانسانيعيقمماالماضي

والاتكالية.النفسيالاحباط

ا!لؤمنا:!الفهرسولقال:قال-عنهالفهرضي-هريرةأبيعن

علىإحرص،خيركلوفيالضعيفالمؤمنمنالذعندوأحبخرالقوكل!

وإياك،فعلثاءوماالفهتذر:فقلأمر!لبكف!ن،لعجزولاينفعكما

)3(،الشيطانعملثفتحالفوف!نوالفو

وانجازهالحمللأداءالاستطاعةفىماكلنتخذأنيعلمناالتوجيهوهذا

ذ)قنوطولايأسفلاتتحققلموان،اللَهحمدناتحققتفإذا،المطلوبةبالصورة

إبعادفيهالشديدينوالأسفللثدمالمصاحباللوعنوالنهي،الفهبتقدبرهو

)4(.جديدمنللمحاولةوتشجيع،اليأسعن

.،هnyأرتمالحدكث،9/614:ابارىخح،حجراينانظر،البخارىأخرجه1()

نفه.الايقالمرجع)2(

.،1162رتمالحد!ث104صوالللةايومعحل،اباهلىانظر)3(

(t)الحدثعلىعلقعندمانفسهالابقالمرجعفيحصادةفاروىامققكلامانظر.



ية9الاخرالدالر!فيالحنز

المنهجفيالحوافزمنالثالثالنوعهوالأخروىالحفز

أشملها-سابقاًمركما-وهو،الاسلاميالنفسي

.والسلوكالنف!ىفيتأثيراَوأبعدهاوأعمقها

عليها،يتأسسمرتكزاتالأخرويوللحفز

بها،يتشكلوأساليب،منهايتكو!وموضوعات

والتفصيل.الإيضاحمنبئميءالجوانبهذهوسنتناول





!..لعلدواا00

كل!الإخ!9الحنزهرتكزات

الأخروية،الحوافزعليهاتتكيءالتىوالنفسيةالجبليةالأسسهيالمرثكزات

و!يءمايمهدوالأحاسيسوالانفعاليةالنفسيةوالتوجهاتالميولمنلهفالانسان

الأهدافعنتختلفالتيالبعيدةللأهدافوالانطلاقالبعيدالمدىعلىللتحرك

فيوبسنفبم،عبادنهالمرءبمارسالأسسهذهمنآتوبدفع،الفصبرالمدىعلى

الدنيويةالنتائجعلىكثيرابعولأندونالصالحةالأعماللانجازويسعى،سلوكه

:المرتكزاتهذهومن،القرل!ة

.النوىالدافع-ا

الخلقي.الدافع-2

الأمنى.الدافع-3

.للعدلالتطع-4

للغراثر.الضاملللاشباعالتطع-5

الفطر+ىالدافع

الخالق،هوالرباللهبأنوالاقرارالتوحيدمنالأنسانعليهخلقفيماويتمثل

.وحدهالمعبودالالههووبأنه،المتصرف،الرازق،المالك

:!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهرروةأييعن

.!يمجسانهأويثصرانهعلودانهلأبواهالفطرةعلىرولدالأمولودمامن)



..الرمر!النفصعلم..

أنتملكونواحتىجدعاءمنفيهاتجدونهل،البهممةثت!جونكما

)1(،تجدعونها

الناسفطرالتياللهفطرتحنيفاَللدفىوجهكفأقم):نعالىاللهوبفول

)2(!لايطمونالناسك!رولكنال!مالدفىذلكاللهلحلقثبديلعليها

ولذلك.والتوحيدالأ!موهىالمفةهنابهاوالمرادالخلقةهيوالفطرة

أفرادمنفردفكلالأصلهوالإسلاملأنأويسلمانهالحديثفييقللم

بأنالسلفجمهورمذهبهووهذا،الإصلامعلىمخلوقأى:مفطورالناس

فقاليوماخطب!اللهرسولأنالحديثوفى.+(الاسلامبالفطرةالمراد

وتعالى:سبحانهالفهعنحاكيأخطتهفي

عنفأضلتهمالضياطينأ!تهموإنهمكلهمحنفاءعباديخلقتوإني)

)4((لهمأحللتماعلهموحرمتدينهم

تعالى:قولهفيجاءكماالقرآنفيذلكالفهبينوقد

علىوأث!هدهمؤرقهمظهورهممنآدمبنيمنربكأخ!وأإ؟ا)

عنكناإناالفامةيومدفولواأنكل!هدنابلىقالوابربكمألستأنفسهم

بعدهممنرريةوكناقبلمنآباؤناأث!ركإنماثفولواأو،غافلينهدا

)5(!المبطلونهلبماأخعهل!

.1995،6الحدثرقم112/05البارىخح،حبماثنانظر،البخارىاخرجه(1)

.03:الرومسورة)2(

.4/422القد!خح،الضركانىانظر)3(

.(46/22)الايقالمرجعانظر،أحمداخرجه)4(

.721،173:الأعرافسررة)5(
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علىشاهدينأصلابهممنمآبنيذر!ةاستخرجأنهسبحانهأخبرحيث

ذلكعلىفطرهمتعالىأنهكماهولا1الهلاوأنهومليكهمربهمالفهأنأنفسهم

رضي-عباسابنعنوردفقد،!اللَهرسولذلكجئىوقد،عليهوجبلهم

:قال!النبيعن-عنهماالفه

عرفه،-!مبنعمان-السلامعاله-آدمظهرمنالميثاقأخدالثإن)

)ألستتالتبلاكلمهملم،يديهبينكثرهاذوأهاذريةكلصلبهمنفأخرج

)1(،!لآياتا..د!دنابلىتالوابربكم

العباديةالانسانلأنش!يمهدالذىهوالإنسانفيالمتأصلالدافعوهذا

مرتكزةوغيرها،والخشيةوالدعاء،والصدقة،والصيام،فالصلاةوالروحية

سبحانه،للخالقوالاستسلامللخضوع-الأصلفي-الانسانميلعلى

الذكط،والأمرالخلقلهبمنالنفسيوتعلقه،وتوفيقهلعونهالماسةوحاجته

والهيمنةالقوةبيدهوبمن،عليهيجارولاويجير،ويميتوبحي،ويمنعيعطي

الانسانلدفعالمهمةالطرقأحدالميلهذاباستثارةالانسانومخاطبة.والجبروت

المشينةالسلوكياتولتقليص،النافعةوالأنشطةالصالحةالأعمالمنلمزيد

للأعمالوانجذابهالإنسانتأثرالمربونويلمس.الرديئةوالأعمال

معانىإثارةوعند،للخالقحاجتهوبيانفطرتهمخاطبةعندوممارستهاالخيرية

علىواستقرارهوراحتهالعميقةتطلعاتهمعوانسجامهانفسهفيالاستقامة

البعيد.المستوى

.3/6،2يهر،ابننفير،كيواينانظر،رالنصائي(حصدأخرجه(1)



..الرعر!النفعىعلم..!
:بالفطرةاطفزفيالتربويةالتوجيهاتبعضيأديوفيما

المعوجدونالسليمللمستقيمومحبتها،النفسفيالفطرةكوامناسسر-أ

.الأساسهذاعلىمتكماَالناسوركِّب،البعيدالمدىعلىالسقيم

وبه،والجلاءالوضوحطريقهومنهاوالانطلاقللفطرةالرجوع-ب

الأساسهذامنالمربيانطلاقويؤدى،وطبيعياَعفوياَالإنسانيكون

صفاءمنيجدونهلمابذلكالمتربونويحس،والراحةالتيسيرىإل

ف!نهاالمتكلفةوالممارسات،الملتويةللطرقاللجوءبخلاف.ووضوح

السلبيةالىأذتوربما،فاعليتهممنوتخفض،وتضايقهمتزعجهم

.والاعراض

المرءهمفيصير،الوحدةتحصل،النفسعليهفطرتماالىبالرجوع-%

النفسيةالراحةمنهذاوفي،فذةنهائيةلنايةنشاطهويجتمع،واحداَ

ويبتغيه.الانساناليهيطمحماوالطمأنينة

الىيثوبالانساننجعل،الفطرىالأساسالىالإنساندمارجاع-د

وفي،تحصىلاالتيالنحمبأنواععليهوالمنعمالحقيقيمربيهوالىخالقه

التوجيهمصدرإلىللأنسانواعادة،التربويةللوسائ!اختصارهذا

وتوجيههالانسانلهدايةالفهأنزلهالذىالوحىطريقعنالأصل

تربيته.و
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ا!لني:الدانع

بالحاسةويتمثل،منهومنطقالفطريبالدافعمرتبطفهوالخلقيالدافعأما

والخئرة،والقبيحةالحسنةالأفعالببنالتمييزالىبهتؤديوالتيالفردعندالخلقية

الحسن،للجميليميلبهاالتيالإدراكيةالقوةيثبهماالإنسانففي،والصمريرة

المستهجن.القبيحمنوكفر

)1(!ودقواهافجووهالألهمها.اسواهاومونفس):تعالىتال

)2(!النحدكوهديناه):تعالىوقال

وقوله.والشرالخيروففمهاعرئهاأى!ألهمها)تعالىفقوله

الشر.وطريقالخيرطريقأى)افجدفى(

الفعلبهايعرفالإنسانلجنسعامةفطريةهدايةوجودالىيشيروهذا

:قالحيثذلكلينما!الرسولعنوردوقد.الشريرالفعلمنالخئر

إلطلسكنلمماوا+،القلبابيهواطمأنالنفسإلطسكنتماالبر)

(+،المفتونأخ!اكوإن،القلبلهيطمئنولم،النفس

منحفظت:قال-عنهماالفهرضي-عليبنللحسنحديثوفى

وانطمأنبنةالصدقف!ن،روي!كلاماإلىروي!كمادع):!اللَهرسول

)4(،ري!ةالكلىب

،كالصدقبالخيرالهمعندوطمأنينتهاالنفسسكونالىفالأشارة

.6،8:الثسىصرة(1)

.01:البلدصورة)2(

41،المدانظر،اطثيحدثمنأحصدأخرجه)3( 9 4 I.

،16372رتم712،2222/:الأحرذىتحنة،اباركنررىانظرسبححدث:وتالايرمذىأخرجه)4(



..دل!الدعهالنفصدك..!

الميزانأوالمعيارعلىيدل،كالكذببالضرالهمعندوالقلقالترددوالى

وبهذا.والأعمالالأخلاقمنيدعومايأتيماالمرءيعرفبهالذىالداخلى

عامأ)دراكاَتدركبهوميزاناَ،أ!يلاَخلقيأفطربأتوجهاَالنفسفيأنيتضح

منالبشريةالنفسعلىو!ظهرينعكسهذاوأن،والاثمالشرمنوالبرللخير

وهو،الشرحالفيالسلبيأوالخيرحالفيالايجابي)حساسهاخلال

عنيتساءلكانعندما-عنهااللّهرضي-معبدابنلوابصة!الرسولأبلغهما

والاثم.البر

أريدوأنا!الفهرسولأتيت:تال-عنهالفهرضي-معبدبنوابصةفعن

الناسثخطىفذهبتجمععندهواذا،عنهسألتهالاوالإثمالبرمنشيثاَعأالا

وابصةأنا:فقلت.ياوابصةاليك،!الفهرسولعنياوابصة:اليكفقالوا

وابصة،ياأدن):لىفقال.منهأدنوأناليالناسأحبمنف!نهمنهأدنودعوني

جعتمماأخبركوابصةيا5:فقال،ركبتيهركبتيمسئتحتىمنهفدنوت

ثسألنيجعت5:قال،فأخبرنيالفهرسوليا:فقدت،لسألنيأو،عنهثسألني

فيينكتفجعل،الثلاثأ!ابعهفجمع،نعم:قلت.،واثمالرعن

القلب،إلياطمأنماالبر،نفسكاستفتوابصة!ا):و!ولصدرى

وإنالصدوليودردد،القلبليحاكماوا+،النفسإلطواطمأنت

)؟(،وأفتوكالناسأفتاك

بالفضائلالتخلقوعلى،الخيراتفحلعلىالأنسانيعينالدافعوهذا

فيوالمربىالداعبةيعينوهو،الذميمةوالأخلاقالقبيحةالخصالوتجنبوالمحامد

لدفحها-الثأنهذافى-القلبيةوحساسيتها،الداخليةالنفسأوتاراستثمار

.48/22،المندانظر،أحمدأخرجه(1)



!..لعاللوا00

الرذائل.مقارفةمنومنعهابالفضائلللتحلي

قدراتهاومن،النفىأعماقمنقوتهاتستمدالخلقيةالحاسةهذهأنوكضح

وتعدعله-السلوكتجميلإلىفالإندفاع.فيهاسبحانهالخالقأودعهاالتيالفطر!ة

الخارجيةالبيئةعنمستقلذاتياندفاعهو-الخلقيةالحاسةلهذهاستجابة

والمعنوبة.الماديةومنريانها

:ال!ربونالوجميهاتبعض،فيوفمما

تحبهاالتيالمطقةبالفضائلمفروناَالحسنالسلوكببيانالنفسخاطب-ا

والحلم،،والعدل،الصدقمثل،وجمالهابسموهاوتقرالنفِس

الىويتوفون،العقلاءكليقرثاالتىالقبممنونحوها

بها.الاتصاف

أعمالمنيقارفعمانفسهيسألأنالمترىأوالمدعومناطلب-2

لا؟أمقلبهلهاويطمئن،نفسهلهاترتاحهل،وسلوكيات

صحةعلىمؤشرالنفىداخلمنوالاطمئنانالارتياحقياسففي

التحركينبغيما-الىيكفيبما-)رشادوفيه.سقمهمنالاتجاه

لاينبغي.ومانحوه

الىمنبهاَالأحيانمنكئيرفييكونبهوالتستربالسلوكالاختفاء-3

الىمنبهاَ)علانهمنالحوفوعدمبهوالظهور،وشذوذهاعوجاجه

محافظ.سيمصحيحمجتمعفيخصوصاَ،وسدادهسلامته

أنواعاختبارعندوتذكرههذافيالتفكرالىالناسدفعوبالامكان

بنفسهالأنسانيفعلفيما-تعالىقولهحدعلىوالاتجاهاتالسلوك



..ال!عر!النفع!علم..!
:الاتجاهأوالسلوكيختارعندما

)1((دساهامنخابوقد.زكاهامنأفلحتد)

leنياالدافع

نفسيةأساساتوتلك،والحمايةوالفوةللسندالمرءحاجةمننابعوهو

معينةسلوكياتأداءعلىالإنسانتحملذا-ليةدوافعوهي.ل!نسانضرورية

مرجعالىوليؤول،والمعونةبالحمايةويضعرويستقرليطمئنأخرىوتجنب

اليه.والركونبهاللوذيستحق

عليه،وضيقواقومهقهرهعندماالسلامعليهلوطقصةفيتعالىقال

ماديةحيلةمنبيدهيكنولم،وعدواناَبغياَالملائكةمنضيوفهوأرادواوأفزعوه

عنه:يدفعوولدعثسيرةأوتحميه

رومهلىاوقالفىرعاَبهموضاقبهمسىءلوطأرسلناجاءتولما)

تومياتالالسيئاتيعملونكانوانبلومقإليه!رعونتومهوجاء،"ععيب

رجلمنكمأليسضيفيفيلخزونولااللهفالقوالكمأطهرهنبنثيهؤلاء

نريدهمالطموإنكحقمنبن!كفيمالناعلمتلقدقالوا.وث!يد

(Y)!كل!ديدركنإلىآوىأوتوةبكمليأنلوتال

الحمايةوأهمهاأعظمهاولكن،ومتنوعةعديدةوالحمايةالأمنومصادر

عليهلوطاَالمرسلونالملائكةطمأنوبذلك،الربانيةوالقوةوالسندالألهية

اينانظر.ذشسْتُمنوالمحصيةيالفبورواخفاهااخملهااىدضاها.وممنى9،01:الئسىصورة(')

.141!9:المبرزاد،الجوزي

.08-77:هودصرة(2)



!..لعلدواا00

نعالى:نال،السلام

الليلمنبقطعبأهلكلأسرإليكيصلوالنوبكرسلإنالوطيا!الوا)

الصبحموعدهمإنأصابهممامصمعهاإنهامرلكإلاأحدمنكمعلينتولا

)1(!بقردبالصبحألمس

الىوطمأنينتهربهجوارفي-السلامعليه-موعمىبهأحسماوهكذا

ر.ىسإنكلا):-السلامعلبه-ففالللمؤمنينومعيتهقوته

لاهلاكوجيوشهوجندهقومهحاشداَفرعونبهلحقعندما!سيهد-فى

ولالهمحوللا)ذوالفزعبالخوفموصىقومشعروقد،معهآمنومنموسى

تعالى:قال،قوة

لمدوكونإلاموسىأصحابقالالجمعانلراءاظما"مضرتبنفئبعوهم)

البحربعصاكاضربأنموسىإلىلأوحعلا.سيهدفىربيسإنكلاتال.

موسىوابخينا.الاخرينلَئموأؤلما.الطيمكالطودفرقكلف!نفانفلق

)2((الآخرفىأ!رقالم.أجممينمعهومن

تمركئيرةمواقففيوالنقمىبالقصوروالإحساسالضعفالنفسطبعومن

القوةواستمدادخالقهالىللعودةبالحاجةخلالهامنويص،الحياةفيبها

وتجنبالفضائلفعلفييقصرعندماوالفزعبالقلقيحىقدبل،منه

والغفرانالعفولطبالسماءالىالتطعسوىلهمناصاَيجدفلا،الرذائل

،الإنسانفيالبمهذاالقرآنفياللّهيئيئوقد.والرشدالاستقامةعلىوالعزيمة

والعملالخيرطريقوليستأنف،الحقالىليثوبوالاستنفارالتوبةبابلهففتح

.18:هردصرة(1)

.16-06:لثراءصرة)2(



..الرعرسالنفصعلم..!

تيئيسهعلىييعثأوبهوالميللانحرافهيؤدىماكلولينبذ،جديدمنالصالح

تحالى:تال،و)خافته

واللَهعلكمويتوبتبلكممنال!-فىم!قوكلد!كملكمليئيناللَهرويد)

الضهواتيتبعونالدءفىورويدعليكميتوبأنيريدوالفه"حكيمعلم

الانسانوخلقعنكميخففأنالفهوويدهعظيماًميلاَذِلواأن

)1((ف!عيفاَ

حياةفيوالتجددوالحيويةالطاقةمصادرأهممنالدافعيالأساسهذاويعد

الأمنالفهجعلوقد.ونوعاَكماَوسلامتهونمائهسلوكهلتجديديدفحه،المسلم

الخالقإلىيتجهونالذين،الموحدينالمؤمنيننصيبمنوالشاملالحقيقى

مع-السلامعليه-ابراهيمحالذكرفىتعالىقال.والخضوعوالطاعةبالعبادة

اتخذهوماالأصنامعبادةمناتخذوهفيمايحاجهموهوالمشركينمنقومه

:الذيانالواحدعبادةمن

بهينزللمماأث!ركتمأنكمثخافونولاأث!ركعمماأخافركيف)

ولمآمنواال!فى.صادتينكتمإنبالأمنأحقالفر!ينفأيسلطاناَعليكم

2)!مهتدونوهمالأمنلهموأؤلئكبظلملكلانهميلبسوا

والانصافللعدلالتطلع

فىللفصل-البعيدالمدىعلى-الإنسانميلفيالدافعهذاويتمثل

الإنصافساعةوانتظار،المقصرالمعتدىومعاقبة،المجتهدالمحقومكافأة،الحقوق

.82-62ةاناءصرة(1)

.18،28:الأنحامصرة(2)



..العلدوا..

المتعجل.من،والصابرءالردىمنوالجيدالزائفمنالأصيليظ!هربهاالتي

-!اللىظنذلكباطلاَبمنهمااومضjوالأالسماءخلقناوما):نعالىفال

الصالحاتوعملواآمنواالذيننجعلأم5الناومنكفروالل!فىفويلكفروا

)1(!كالفجاوالمقيننجعلأمالأرضفىكالمفسدفى

أمرالباطلوإزهاقالحقو)حقاق،والأرضالسمواتعليهقامتأمرفالحق

فمن،نفوسهمفيكامنمحنىوهو،البعيدأوالقريبفيالخلقحياةعليهتامت

هذالكن،ويجحدهيسترهمنومنهم،لهويعملبهويؤمنيظهرهمنالناس

وماوالأرضالسمواتخلقناوما):تعالىقال.محالةلاقادمالعدلالفصل

الفصليومإن،يعلمونلا!رهمولكنبالحقإلاخلقناهماما"لاعبين!نهما

)2((أجمعينصقثهم

يم!بونكلاأنهميقو!نالد!ييحزنكإتنعلمقد):تعالىوقال

فصبرواقبلكمنبرسلاستهز!ه!ولقد.!جحدونالفهتجآياتالظالمينولكن

جاءكولقدالذلكلطتمبدلولانصرناأثاهمحتىوأورواكدبواماعلى

+4المرسليننبأمن

منومنطلق،الداخليالميلهذامثلعلىمتأسساذنالآخرةبالحياةفالايمان

أصحابينصفالذىالعدلالىبالحاجةوأخرىفينةبينالأنسانشعور

وهو،الشعورهذامنالانسانينفكولا.الحقوقاكلةو!اقب،الحقوق

.27،28:صصوة)1(

.04-38:الدخانسورة)2(

3:الأنعامصرة)( 4 ، rr.



..الرعرسالنفس!ل!..!
ولم،حقهوأخذواالآخرونظلمهإنفهو،أنشطهاويمارسالحياةفييتقلب

الخلقخالقالىوجأرالسماءالىتطلعالدنياالحياةفيعليهالحصولمنيتمكن

بينوضيققلقساورهحقوقهموأخذالآخرينظلموإن،وتعويضهلإنصافه

الأموروأن،مايرماَالقصاصفىيقعقدوأنه،واعتدىظَلَمقدأنهوآخرحين

الناسمنكثيرةأصنافاَنجدولهذا،مسالمةسالمةعليههيماعلىلهتدوملن

لابدبأنهامنهماحساسأ،)عادتهافيحيلتهمولقلةحقوقهملضياعيصبرون

خصومهموينصفون،ظلمهمعنيعودونالناسمنأخرىوأصنافا،تحودأن

والألمالقلقمنبهبحسونلماالأموالوالجهودذلكفيوي!ذلون،حينبعدولو

عليهقامتالذىالحقواحقاقالعدلالفصلينتظرظلممنأحدثوهلماالنفسي

ومابينهنا.والأرضالسموات

التربوية:التوجيهاتبعضيأتيوفيما

الىالرجوعمنهمتطبعندماللظمومقتهمللعدلالناسميلاستثمر-ا

النفس.منوالانصافالأمرفيوالقصدالحق

والجورالقمثلاضطراباتمنفيهومايحدثالناسسلوكاربط-2

خصائصمنعليهقامتاوماوالخلقالكونبحقيقتيالحقوقواكل

بأنواعهالنىوأن،الانسانلدىالمشمهودةوالتوازنوالقسطالنظام

هذهمعينسجمالعدلبينما،وخيممرتعهوأنالحقائقبهذهيصطدم

ش!رفة.مشرقةونهايته،الحقاثق

فىترجعالنفسيوالتأنيبوالضيقالقلقأنواعأنالىالناسأرشِدْ-3

وتحبهالعدلالىتميلالتيلفطرتهالانسانمصادمةالىمنهاجانب

أزماتمنعليهومايترتبالظممنوتنفر،الصحيحالسلوكوتتبره

.ومثسكلات



!..لعللراا00

للفرالزالشاملللأثباعا!لع

ومحبوباتهحاجاتهلاشباعالكامنالانسانميلفيهذاويتمثل

المزيديطب-دائماَ-فهوولهذا،والكمالنوعحيثمنثاملاَإشباعاَ

والزراعةالتجارةومن،والمراكب،والمناكح،والمشاربالماكلمن

جيدشىءعلىيحصلعندماوهو.والكمالياتالأموالوأنواع،والعمارة

يسعىماشىءمنكميةعلىيحصل-وعندما،منهأجودهولمايسعى

الانسانعندالتوجههذاتعالىالفهبئنوقد،كبركميةعلىللحصول

والقناطيروالبيينالنساءمنالشهواتحبللناسزفى):تحالىقال

متاعرلكواطرثوالألعامالمسومةوالحيلوالفضةالدهبمنالمقثطرة

)1(!الابحسنع!دهواللَهالدنيااماة

للدنياحبهمثلهذافيالأنسانميلبعض!الرسولوليين

:والمال

كمانو):يقول!النبيسمعت:قالعنهماالفهرضي-عباسابنعن

،الترابإلاآدمابنجوفيملأولالالعاَلابتفىمالمنواديانآدملابن

)2(،لابمنعلىالذوتوب

مثلهتخىلمشلهلمنىا:-عنهاللهرضي-مالكبنلأنسروايةوفي

(.r)أأوديةيتمنىحى

دوافعهاوبعضالبضريةالنفسطبيعةفيهالرسولبينآخرحديثوفى

.41:عمرانآلصرة(1)

،13646رتمالحدث117/52:ابرىخح،حبراينانظر،ابضارىاخرجه2()

.11/026:نفسهالالقالمرجع+(



..!الرمهالنغسعلم..!

أويضبطهالمماالدنيافيالانسانضلالالىتؤدىوالتي،الملازمةشبهالنفسية

وأوسع.وأجدىأعظملاشباعالتطلععليهايؤس!بحيث،يرشدها

آدمابن!رم):قال!رسولأن-عنهالفهرضي-مالكبنأنسعن

)1(،المالعلىوالحرصالعمرعلىالحرص:النتانمدهويشبئ

منه؟جانبفيالأخروكماالدفع-ستكزالميلوهذاالتطعهذامنأساسعلى

ويتم.وكيفاَكماَالمطلقينوالنعيمالحطاءبأنواعووعدهالانسانإغراءيتمحيث

والسعادة،الأعظمبالمتعةواقناعهلشدهالأصيلالمادكماالتطلعهذااستثمار

الاَخرةالحياةفيوذلك،الدنيافيمايضاهيهلاالذىاكبروالملك،الأشمل

المقيم.العطمالنعيمحيث

لشتهطماوفيهاومموابرهبمنبصحالىعلهميطاف):لعالىتال

)2((خالدونفيهاوألتمالأعينودل!الأنفس

-هرووةأممطعن.وررغبو!غرىالتطع!سبعما!الرسولحديثوفي

:قال!النبيعن-عنهالفهرضي

أرنولاوأتعينمالاالصافيلعباد!أعددت:دعالىالفهقال)

)3(،بضرتلبعلىخطرولاسمعت

وكبربأحسنالمتععلىالحصولفيورغبتهالانسانعندالميلهذاولوجود

اخرجهوتد،12442رقمالحدث6/632:الأحوذىتحفة،المباركفورىانظر،الرمذيأخرجه(1)

.و!وىين!وأى:وثبثب!نىولمهرم.اش!أالثهخان

.71:الزخرفسررة)2(

.،18974رقمالحدكث/31473:ابارىكح،حبرابنانظر،البخارىأخرجه)3(



..فعلدواا00

الأخرويةالمتعةعلىلتحصلالدنيويةمتعتهاتؤجلالناسمنكمةنجد،ممكنقدر

لماوالأخلاقوالأعمالالمشاعرفيعاليةلمستوياتوترقى،وأجودأعظمهي)ذ

.وأعذبألذهياذالآخرةفيالحقيقيةبالسعادةالظفرمنترجوه

الآخرةمحبوباتلتشملوأمنياتهبتطلعاتهللإمتدادقابليةالإنسانلدىإن

ويسعى-سابقحديثفيء-كما-البقاءيحبكاناذافهو.الدنياجانبالى

يطَعالآخرةففيالاستطلاعيحبكانواذا.والأبديةالخلودالآخرةففيله

و)ذا.الكريملوجههبالنظرويستمتعالدئانوورىبل،وسترعنهغئبماعلى

وأفضلأجملالآخرةففيالعزلةويكره،والخلانبالرفقةالاجتماعيحبكان

وخلة.وأخوةاجتماع

سررعلىإخواناَغلمنصدورهمفيماونزعنا):تعالىقال

(T)!مقابلين

مايريدالآخرةففي،أنواعهمامنجادوماوالثرابالداميحبكانوإذا

)3(!كشهونمماطيرولحم.يتخيرونمماوفاكهة):تعالىقال.استثناءبلا

:!الفهرسولقال:قالحيدةبنمعاويةوعن

لم،الحمروبحر،اللبنوبحر،العسلوبحر،الماءبحرالجنةفيإن"

3)،بعدالأنهارلضقق

فيوالمعنوىالمادىالنعيمأنواعمنمنينالموًعبادهبهالفهوعدماأنوالمحصلة

.47:الحجرسورة1()

.02،12:الواتعةصورة)2(

12022:الصنيراطامعصحيح،الألبانيانظر.صحيحالألبانيعنهتال،والرمذيأحمدأخرجه)3(

.،2؟118رتمالحدث



..!الرعهالنفصمل!..

وأمنياته،ولحاجاته،وأشواقهالانسانلمطعاتمكتملةتلبيةيمثل)نماالخلوددار

بأنواعالوعديجعلوهذا.الفطريةلدوافعهشاملةاستجابةيستجيببهذاوأنه

المؤمنين.حياةفيوتأثيراَجذباَوأبلغهاالحوافزأعظممنالآخرةفيالنعيم

الربوية:الوجميهاتبعضالائيوفيما

الظفرالىالزائلةالفليلةبالمتعةالتعلقمناليهالحديثعندالمتربيانقل-ا

الطيعةوجودمعالدافعأصلوجودمسمممرأ،الباقيةالضاملةبالمتعة

.والطموحالأملمنالانسانعليهفطروما،التطعية

حسنأأشدالىالدنيافىأحسنالىحسنمنترغيبهفىبالمتحلمتدرج-2

والملبسوالمكلالمشربفيالأمثلةذلكفيواضرب،الآخرةفي

ذلك.وغيروالمركب

فىوردماواستثمر،الآخرةوأشياءالدنياأضياءبينالمقارنةاستخدم-3

وصموللأنسانشدذلكففي؟النبويةوالأحاديثالقرآنيةالآيات

بتطلحاته.



ص..لعالدوا00

ل!9الإخرالحنزمرضرعات

الرضوحمنوهيوواسعةعديدةالأخروىالحفزيضملهاالتيالموضوعات

.للقرآنالعادىالقاريءامصرهاتعديديستيمبحيثوالسنةالقرآنفيوالجلاء

منها:جوانبالىيأتيفيماونثمير

م!خطه:وقنباللهرضوانابناء-ا

الحافز:بهذاالمدفوعنالمهاجرينحالوصففيتعالىاللهقال

فضلاَي!عخونوأموالهمدلاوهممنأخرجواالدفىالمهاجرفىللفقراء)

(1)(الصادتونهمأولئكووسولهاللهوفصرونورضوالاَاللهمن

وغبرمباشربالغأْلرمنالحافزلهذابكونأنبمكنما!الرسولوين

:الإنسانعلىمباشر

:!اللهرسولقال:تالتعنهااللهرضيعالضةعن

الناير،عنهوأوضىعثههاللرضىالناسبسخطاللهوضااليمسمن)

)2(،الناسعلهوأسخطعالهاللهسخطاللهبسخطالناسوضاالمسومن

ويصنف،عقاليجانبوهو،أيضاَالسخطلأثربيانالحديثهذاوفى

التكيدالحديثهذافيالملفتالجديدومن.النذ!علماءعندالسلبيةالحوافزفي

يحسهماوهذا،العبدعلىسخطأوسبحاْالربلرضاالاجتماعىالأثرعلى

.8:الح!رعورة1()

.7/79:الأحوذي!ة،المحاركفورىانكل،صحعهفيحبانا!أخرحمه)2(



..الرعر!النفصعلم..

إليهم.ومالوا،الناسأحبهملرضاهوسعوااللهمناقتربواكلمافهم،المؤمنون

منالنابعالروحيالإشباعمنحياتهمخلتأو،وحاربوهاللهعنابتعدواوكلما

مملةرسميةعلاقةبهمعلاكعهموصارت،عنهمالناسابتعدوعبادتهباللهالصلة

جذابة.فاعلةحيةمنها!مروجافة

:لآخرةبامقارنةالدنيابحقيقةالبصيرة-2

:الجهادعلىالمؤمنينحفزفيتعالىاللهقال

إلىالاتلتماللهسبيلفيانفروالكمقيلإرالكمماآمنواال!ينأ!ايا)

إلالآخرةافيالدفااطياةمتاعفمالآخرةامنالدنعا-;باأرضتمالأرض

)1((فلبل

الدار-ش:حقيقةبيانفيتعالىاللهوقال

)2(!وأبقىضرلآخرةوا.الدنياالحياةثولرونبل)

الله:عندالحقيقيالميزانفيوقيمتهاالدنيامقدارلنن!والرسول

بالسوقمر!اللهرسولأن)-عنهاللهرضى-اللَهعبدبنجابرعن

بأذنهفأخذفتناولهميتأسكبجدىفمر،كنفتيهوالناسالحاليةبعضمنداخلاَ

،بشىءلناأنهمانحب:فقالوا،أبدرهم!هلىاأنحبأكم5:فالثم

فيهعيباَكانحياَلوكانوالله:قالوا(؟كمأولأتحبون5:قالأبهومانصنع

.38:اليويةةjصو(1)

.61،17:الأعلىصورة)2(



..لعلدواا00

ه!امناللهعلىأهونللدنهااللهفو):فقال.ميتوهوفكيف،أسكنهلأ

)1(،عليكم

والتفكروالتعقلالتعرفأهميةالىواضحةإشارةوغيرهاالأدلةهذهففي

ا!اكمةمننوع)جراءعلىوالحرص،بالآخرةمقارنةوتقويمهاالدنياتقد-!عند

وشدالهمماستنفارطرقمنطريقةوهذهالأوانفواتقبلوالموازنةالحقلية

.مبكراالعزائم

الساعةجاءلهمإفىاحياللهبلقاءك!بواال!فىخسرتد):تحالىتال

ظهووهمعليأوؤاوهميحملونوهمفيهافرطلاماعلىحسرلثاباتالوابخعة

للدفىخيرلآخرةاوللدارولهولعبإلاالدنعااطياةوما.ما-نررونألاساء

)2((لعقلونأللايتقون

الاتجاهويتجهالانسانسلوكينصححوالموازنةالمحاكمةسلوكعلىوبالتعود

عليها.يحصلالتيالنتيجةمعمتناسباَسعيهوكون،الفاعل

تعالى:اللهقال

نإ.والإنثىال!كروماخدق+قلىإداوالنهار"لفشىإراالاللوا)

لالسرىهفسنعسره.باطسنىوصدق،وأدقىأعطىمنفأما"لشتىسعيكم

)3(!للعسرىفسلعسره.باطسنىوكدب.واسيدنىبخلمنوأما

وليسابقاللهرضوانعلىللحصولالمؤمنيناستحثالاسلاميالمنهج)نبل

جانبهه،عنيعنيكنفنعهوالناسوقوله،18/39:سلمصححثرح،النووىانظر،م!لمأخرجه(1)

الأةنى.سيرهوالأصكوالحدى

.31،32:الأنعامصورة)2(

.01-ا:الللسورة)3(



..الرعربه!النفسعلم..

والخلق،الصالحوالعملإلراسخللإيمانبالسعيالجنةفيالعاليةللمقامات

الموازنة:هذهمنمنطلقينالرشيدوالسلوك،الحميد

لينكموتفاخروزينةولهولعبالدنياالحياةأنمااعلموا):تعالىقال

فتراه-هيجثمنباتهالكظوأعجبغيثكمثلوالأولادالأموالفىوثكاثر

ورضواناللهمنومصرةث!ديدعذابالاَخرةوفيحطاماَيكونثممصفراَ

عرضهاوجنةربكممنمغفرةإلىسابقوا+الغرورإلامتاعالدنياالحياةوما

(1)4ورسلهباللهآمنوالل!ينأعدتوالارضالسماءكعرض

وللدذِاطمالي)ط!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيمسحودأبيوعن

)2(،ودركهاراحلم،شجرةتحتاستظلإلاكراكبالدنيافيأنا

-بالآخرةمقارنةالدنياحقيقةبيانموضوع-الموضوعهذاإستخدامإن

منيحدالرشيدةوالسلوكياتالصالحةالأعمالعلىوالمتربينالمتعلمينحفزفى

وتشجيعاَ،العقليةبالمحاكمةللذهنتحريكاًفيهلأنتأثيراَ!اواكئمالمجالاتأوسع

لمهمتهواستثارة،الأمثلةضربوعلى،والمقارنةالمقايسةعلىللإنسانوربطاَ

فيوحضهمالمدعويناستحثاثفىالدعاةيتبعهمماوهذا،البعيدةوتطعاته

الختلفة.والمناسباتالمواقف

تعالى:تال

هدهنماإياتوم+الرشادسيلأهدكماثبعونياتومآمنالديوتال)

(I)سr0،212:الحدوررة.

(Y)8صوالنةالكاليفيالحنة!فة،المحوثرجيشركدةانظر،وايرمذىأحمدأخرجه.



..وافعلدا..

يجزىفلاسيئةعملمن+القراودارهيلآخرةاوإنمتاعالدنياالحياة

الجنةيدخلونفأولئكمؤمنوهوأنثىأوذكرمنصالحاَعملومنإلامثلها

إلىوثدعوننىالنجاةإلىأدعوكمليماثومولِا+حساببنيرفيها-روزقون

(1)4النار

الدنيا:فيالانساننهايةوأنهالموتحقيقةل!ان-3

الإنسانعلىيقطعالموتاذْ؟الأخروكطالحفزموضوعاتأعظموهومن

انعكاسهيوالتيالأخرويةالحياةتبدأومنه،الدنيويةولهواتهوشهواتهآماله

وإن،وفازسعدفطرتهونداءخالقهلأمرمستجيباًمحسناَكانفإن،الدنيالحياته

وخسر.شقيعاصياًمسيئاَكان

بالغأثرمنلهلما؟بالموتبالتذكيرالحفزالاسلامىالمنهجاستخدموقد

تعالى:قالالأوقاتوتدارك،الخيراتلفعليحرك،النفوسفى

لولاربفيقولالموتأحدكميأليأنتبلمنرؤتناكممماوانفقوا)

)2((الصالحينمنواكنفأصذقفريبأجلإلىأخر!ني

الأعمالمنالانسانليزدادالموتذكرالىيوجهط!اللهرسولوكان

وكثيراَ،الموتبهيحلأنقبلرحبلهليومو!ستعد،الفاضلةوالخصالالصالحة

منوماينتظرهالدئيافيالعمليةالأنسانحصيلةبذكرمقروناَالموتذكرمايرد

.الآخرةيفالمجازاة

.14-38:غافرصرة(1)

.01:الجاضونصرة(2)



..الرعر!النفمىعلم..

إلىتردونلمملاتيكمفإنههنهلفرونالذيالموتإؤ،)قل:تعالىقال

)1(!ثعملونكنتمبمافينبئكموالشهادةالغيبعالم

وأهوالها:القيامةأحداثبيان-4

لأحداثالوجوهمتعددوعرض،متكرروتحفيز،واضحتوجيهالقرآنففي

وتوجهاتهوأعمالهالإنسانبأحوالمباشروغيرمباشروربط.وأهوالهاالقيامة

والتحولاتالأحداثلتلكواستعداداته

الانسانكريتلىيوم،الكبرىالطامةجاءتفاذا):تعالىقال

)2(!ماسعى

ا!بال!اذا.انكدرتالنجومواذا+كووتالشمسإذا):تعالىوقال

+سجر!البحارلىاؤا+حشرتالوحوث!ىوإذا،عطلتالعشاروإذا"سيرت

الصحفإذاو+خعلتذنببأي"سئلتالموءودةوإرا.ؤوجتالنفوسوإذا

أزلفت+الجثةوإفىا.سعرتاطحيموإدا.كشطتالسماءوإرا.نضرت

)3(!أحضرتمانفسعلمت

ولبه،الصلاحعمادهيالتيالتقوىعلىالناسحاثاَعزوجلاللهويقول

المفزعة.والأحوالالأهوالمنينتظرهمبماذلكالى)ياهمحافزاً

يوم.عظممكلىءالساعةزلزلةإنربكمالقواالناسأ-هايا):تعالىقال

وثرىحملهاحملداتكلولضعأرضعتعمامرضعةكلل!هلثرونها

.8:الحمحةصورة1()

.3435،ةطتأاللاصرة)2(

.41-ا:الكرلرصورة+(
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)1((دديداللهع!ابولكنبس!وىهموماس!وىالناس

الحاصلةالقيامةوأهوال،الموعودةالكونبةللأحداثوالمربينالدعاةفاس!مار

مبدان،والطاعةالاستقامةعلىوحملهمالتفوىعلىالناسحثفيلامحالة

ويوقظ،الفاتركشط،القلبعلىويستوليباللبيأخذمؤثرومجال،خصب

الناسيقرأهعندمابالقرآنكثيرأما!حدثوهذا،المكابروينذر،الفافل

تأئرهم.مستوياتفياختلافعلىأويسمعونه

:واطزاءالحسابأحداثلعان-5

وتس!تصلح،العزائمبهوتستنهض،الهممبهتستحثآخرميدانوهو

عملهعملكلأنخلالهمنالانسانيعرفحيث،والمواقفالتوجهاتبه

ji-vajمدونمثبت cخسارةأوربحالىمنتهبهلامحالةوالت!بجة،مستعرضن.

لهونخرجعثقهفيطالرهألزمثاهإنسانوكل):تعالىقال

عالكايومب!فسككفىكعابكإقرأ8فضوواَعلقاهكتاباَالقمامةيوم

)2(!حسمعا

أولخلق!اكمكماجيمونالقدصفاَوبكعلىوعرضوا):تحالىوتال

مشفقينالمجرمينفرىالكلبووضع.موعداَدكمفيالنأؤعمتمبلمرة

إلاوحبمر)صفمرةلالحادوالكظبهدامالياو!عاو!ولونفمهمما

.)1(!أحداَودكولايظلمحاضراَماعملواووجدواأحصاها

.1،2:الحجصرة(1)

.?31،4:الإصاءسورة2()

.48،94:الكهفسورة)3(



..الرعر!النفصعل!..

ألا.وفىال!يوابرامم.موسىصحففيبماينبألمأم):تعالىوقال

ووىسوفسيهوأن.إلاماسعىللاسانليسوأن"أخرىوزروازوةثزر

1(4)ىالأوفالجزاءيجزاهفم

الناسويوجهلمين*الرسولكانعديدةومناسبات،كثبرةمواقفوفي

تذكيرهمخلالمن،الفاضلةوالأخلاقالصالحةوالأعمالالصحيحةالعقائدالى

الفردية.والمسؤوليةالقادموالحسابالمنتظربالجزاء

ووجههمالرسالةبئغهمعندماوأسرتهوعضيرتهلقومهماقالهذلكمن

وحث،السلامةطريقعلىودلهم،للأستفامةونصحهم،والتوحيدللأخلاص

نفسه.محاسبةعلى)نسانكل

وأن!رأالآيههذهنزلتلما:قالتعنهااللهرضيعالضةعن

المطلب،عبدبنتياصفعة5:!اللهرسولقال!الأتربينعشيرلك

ثصمثاَ،اللهمنلكمأملكلاإنيالمطلبعبدبنييا،محمدبنتيافاطمة

)2(ماثثتم،ماليمنسلوني

فيلتنفعهقلتمهماالصالحةللأعمالو!ستحثهالانسان!الرسولوينبه

.الحسابرومفي،الأشملوالحساب،اكبرالعرضموقف

يقفن5:!اللَهرسولقال:قالعنهاللهرضىح!مبنعدىعن

لم،لهقرجم!رجمانولاحجابو!هلمنهلمساللهيدىيننأحدكم

لم.بلىفلعقولن؟مالاَأودكألم؟علعكأنعمألم:لهليقولن

روىفلايميثهعنفمنظر.بلى:فلقولنأومولاَإليكأوسلألم:ليقولن

.14-36:النبمصرة(2)

وصنعة،211،12رتمالحدث6/795،8950:الأحوذى!نة،ابار!لنورىانلر،كرطيأخرجه(1)

.!اللهرصلع!ةعيالمطليعدنت



..لعاللوا..

النارأحدكمفالكقن.الثاوالاووىللاث!مالهعنكثظرلم،ابارإلا

)1(،طمعةلبكلمةجدلمإن،تمرةولوبشق

الجنةنيم!ان-6

على-الأبوابأوسعيكونأن!كادبل،والتركيبللحثواسعبابوهو

وأنواعالجنةبذكرالقرآنحفلوقد،الأخروىوالترغيبالحثفي-الاطلاق

.والأعمالوالأقوالالعفائدمنبثمنهذلكمقروناَنعيمها

وصنوفالجنةو!ففيالإطناببعدالانسانسورةفياللهقالفقد

سمكموكانجمزاءَلكمكانه!اان!:العاملبن!نظرالذىنعبمها

:الزخرفصورةفيالجنةنحيموصفبحدتعالىوقال)2(أشحكووا

3)(لعملونبمامحعمأوو!موهاا!ياطثة!وطك

اللباسأنواعبذكر!كونفتارة،أنواعبهوالاغراءالجنةبنعيموالوعد

قال،والأنهاروالأشجاروالأطباقالأطيارمنومتعلفاتهاوالضرابوالدام

المرمنين:منالسابقينحقفيتعالي

)4((مما!ثكهونطصوطم.تخصونمماولاكهةإ

فيعاممالةالراكبالسعر6ث!جراط!ةليان5:!الرسولو-شرل

)5(0،"مسكوبوماء*ممدودوطل!ثسَمإنواتروا،مايقطعهاطلها

!كادبالحلودالوعدوهذا،فيهاالمزمنينوخلوداطنةنحيمأيديةبذكروتارة

عقاح،للصلاواثنلى،1!14+رنميدث3/033:الاريخح،حبراينان!ر،الهناريأخرعه1()

.16/4:النرارللارل!د*ا!أن!ر

.27:فضالز=صر22.3:لالاناصر8(2)

.0،212ةلوالتصرة\،(

.02عىالجةسفة،المردرصئى،طر،سيحنوتالمرملياضحه)5(



..الرعر!النفسعلم..!

وال!فى):تحالى.!ولالجنةبنعيمتذكرالتيالقرآنيةلآياتامعظمفىيكونأن

)1((خالدونفيهاهماط!ةأع!حابأولئكالصاطاتوعملواآمنوا

المؤمنينبينبالتناف!ىذلكوربط،ودرجاتهاوغرفهاالجنةمنازلبذكروتارة

الفاضلة.والخصالالصالحةوالأعمالالإخلاصفي

ممبروللاَخصةبعضعلىبعضهمفضلناكيف)انظر:تعالىقال

)2((لفضعلاوممبردوجات

ليضراءوناعةأهلإن:هقال!النبيعنعنهاللهرضيسعيدأبىوعن

منالأفقفيالدابرالدوىالكوكبتراءونكمافو!ممنالدرلىأهل

الأل!ماءملاؤلللكاللهوسول!ا:تالوا،ماسهملتفاضلامفربأوالمشرق

وصدقواياللهآمنواوجاللمدهلفسيوال!يبلى:ثال.عيرهملاي!لفها

.+(،المرسلبن

وسلامةوطلعتهموسيماهمأهلهاصفةبذكروالتحفيزالوعديكونوتارة

معأ.والنفسيالمادىالنعيمأعظممنوهذا،وراحتهمنفوسهم

)4((راضةلسطها.لاعمةوومث!وجوه):تعالىتال

مضابلين،سررعلىإخوالاَ!لمنصدورهمفيماودزعنا):تعالىوفال

)5(0(بمخرجبنم!هاهمومانصبفيهايمسهملا

.82:البقرةصورة1()

.12:اءالاصمورة(2)

42عىاطنةصفة،المعوشرجيانظر،وسلمالبخارىأخرجه)3( 5 0 v.

.8،9:الفابةمورة)((

.74،84:الحبرصرة)5(



..العلدوا00

عنعنهاللهرضيهرروةأىفعن،هذامنشيءالى!الرسولويوجه

إضاءةوصههمثضيءألفاَسبعونوهمزمرةأمتيمنورخل):قال!النبى

)1(،البدرليلةالقمر

المؤمنين:منطبقةوهمالأبرارجزاءذكرفيتعالىاللهويقول

وجوههمليلعرلى"ل!ظرون،رالكاعلى.نععملفيالايرارإن)

فلت!اف!رلكوفيمسكخعامه.مخومرحيقمنالسفون.الديمنضرة

)2(!اثطافسون

بذكروتارة،الفائقوحسنهنوجمالهنالحنةأهلنساءيذكروتارة

زيت!همبذكروتارة،وسررهمومجالسهموخيامهموقصورهممساكنهم

جلوسهوالاطلاقعلىنعيموأعظم.وتهجانهموشاراتهموحللهموحليهم

الكريم.لوجههونظرهموجلعزربهمالىالجنةأهل

(+"لاطرةرلهاإلى6لافررومئل!وجوهأ:تعالىقال

أهلدخلإرا5:قال!الفهرسولأن-عنهالفهرضي!هيبوعن

ألم:لمحقولون؟أؤ!دكمد!ئاَدر!دون:ودعالىدباركاللهالقولاطدةالجنة

فما،اطبابفعكشف؟الياومنودلحلاالحنةددخل!األم؟وجوه!العيض

)4(،ولهمإلىال!ظرمنإليهمأحبد!ئاَأعطوا

مجالآالمر!فيهجدكبيرواسعونعيمهابالجنةالتحفيزيابأنكبينويهذا

والتحصيلالعملعلىوالسالكينوالمتعلمبنالسامعينلبحثكزوواَوميداناَ،ثرياَ

.28ص،الخةسفة،المولرجيانطر،وسلمال!خارىأخرحه(1)

.62-22:المننذسورة)2(

22ةالتيات6سور+( rat.

.3عى،اطنةسفةالمرثرجيانظر،سلمأخرحه)4(



..الركلر!النفمىكللم..!

عنويردعهم،وبرخيرمناليهاتجهوافيماالمتعلمينسلوكوليعزز،والاستقامة

والثسر.مالأثسلوكيات

وأهوالها:النارعلىابييان-7

الناستحذيرفيويتمثل،النهائيخرويالأالحفزمنالآخرالشقهووهذا

منالخالفالعملواجتنابالصالحللعملودفعهم،بهاالعقابوأنواعالنارمن

وتصور،عقابهاأنواعومعرفة،وعذابهابالنارالإيمانوفي.منهاالنجاةأجل

فيالسليمالاتجاهفيووضعهالإنساننشاطتصحيحفيمؤثرقوىوازعأهوالها

معويتناسب،خالقهاليهيهديهماضوءفىوذلك،وأعمالهوأقوالهمضاعره

والمنطق.العقلمعوينسجم،فطرته

مرورلزومبذكرفتارة.أيضاَعديدةأنواعبالناربالوعيدالمرءوحفز

بعمله،ثمالفهبرحمةمنهاينجووانما،)ياهاورودهوتحتم،النارعلىالانسان

ننجىلم+مقضياَح!ماَربكعلىكانواردهاإلام!كموإن):تعالىقال

)1(!جعهاَفيهاالظالمينون!وا!قواال!الن

درجاتالنارعذابوأن،قليلاَكانوانوشدتهالعذابمقداربذكروتارة

شديداَ.ونكالاَأليمأعذاياَيظلولكنه

)إن:يقول!النبيسمعت:قال-عنهالفهرضي-بثسيربنالنعمانعن

يفلىجمرةقدصهأخممىفيثوضعلرجلالقامةوومعداباَال!اوأهلأهون

)2(أبالقمقمالمرجل!لىكمادماغهفلى..)روايةيوف،دماغهمدما

.17،27:صيمصرة(1)

.5621،6و1156،6الحدثرقم11/424،524:البارىخح،صبرايئانظر،الخارىأخرعه)2(

،الماءفعهكلىالدىالاناءوالمرجل،الميعدالفلملاطنمنالآرضالىسللاماهوأخمعىوممنى

.الطار!منممةالرأسضحق)ناءوالقمتم
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منمنهم):قال!النبيأن-عنهالذرضي-جندببنسمرةوعن

لأخ!همنومثهم،حجزلهإلىال!اولأخ!همنوم!هم،كع!طإلىالنارلأخده

)1(،لرتولهإلىاباو

يصهرومتجددمستمرالعذابوأن،النارأهلأجسادطبيعةبذكروتارة

خلقهافيوتتضخم،عذايهاوثجددتتجددبل،تبيدلاالتيالأجسادتلك

وشقاؤها.ألمهافيتضخم

)2((!رهاجملوداَبدلناهمجملودهمنضجتكلما):تعالىقال

ضرس5:!اللَهرسولقال:تال-عنهاللَهرضي-هرررةأبىوعن

)3(،للاثمسيرةجلدهو!لظأحدمثلال!لرنابأوالكافر

:اقا-روفعه-عنهالئهرضي-هرروةأىوعن

)4(،المسرعللراكبأ!املحةسمرةالناوفيال!فرمنكبيبين)ما

وشرابهاطعامهابذكروتارة،ومطارقهاو!سلهازبانيتهابذكروتارة

.والقطرانوالصدكدوالحميمالزقوممنولباسها

ماكلفوقالنفسيةومعاناتهموألمهموحصرتهمالحصاةأسفبذكروتارة

مضى.

أوتلملهتى،فمقول+بضمالهكثابهأوديمنوأما):نحالىفال

1:سلمصحح،ال!روىانظر،سلمأخرجه1() A0 1/ Vهيوالرتوة،والو!الازارمصقدهيوالحزة

الصمر.فىدوالحلاسالنرثضونالليالحظم

.56:الناءصورة)2(

.186117ةسلمصبح،ال!ورياننر"سلمأضجه+(

.71/861:سلمص!،ال!ووىانظر،ملمأحرجه)4(



..جمرالرعوالنفسعل!..ْ

ماليه،عنيأ!نىما،القافيةكانتيالهتها+حسالطماأدوولم"كتالط

ذرعهاسلسلةفيلم.صلوهالجحيملم،!لوهخدوه.سلطانيهعنيهلك

)1(!فاسلكوهذواعاًسبعون

معاثخلىتليتييايفولبددهعلىالظالم!ضو-روم):نعالىوفال

)2((خللاللاناَأدخ!لملي!ىويلتىيا.سملاَالرسول

الواعيةالنفسيهزاناللذكوالترهيبالعذابصورمنذلكغيرالى

ومآلها.حالهافىوالتفكروالسماعللتبصروالقابلةوالمتذكرة

.32-52ةالحاتةسررة)1(

.72،82:الضتانصورة(2)
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كل!اثرخرفىالحفزأساليب

تقدمالتيوالقوالبللموضوعاتالتناولطرقهيالأخروىالحفزأساليب

الأخروىالموضوعبهايعرضالتياللغويةوالمساقات،الأخرويالحفزمادةبها

وفي،ومتشعبةعديدةالأع!اليبوهذه.والاكازللحملولدفعهالمتحلملحض

منكبيرفجانب،مستقلةبصورةواستقصاءدراسةالىتحتاجأنهاالباحثرأى

موضوعاتأةلرتقد.اليها-سودالتربوىالإع!لاميالمنهجفيالحفزنجاح

يديعلىتربىفيمنوفاعلاَكبيرأتأئيراَ-إليهاأشرناالتي-الأخرويالحفز

الحفزأثرضعفثم.تلاهمومنوالتابعينصحابتهيدىعلىثم!رسولال

هيهيالموضوعاتأنركمالأولىالأجيالفيعنهاالحداللةالتربيةفيالأخروى

تفعيلفيمااساماَللأسلوبأنالىينبهمماالأجيال!ديلنوهيتتنيرلم

مؤثراَ.دكامكياَوجعلهالأخروىالحفز

نأولا،الأخروىالحفزفيالمستعملةالأساليببكلنحيطأنولانستيم

هذهفمن.بعضهانشرحثمنراهاالتيالأساليبالىنثسيرولكننا،بكمرهانلم

الأساليب:

يح!أنالمتعلميكادبحبث،الأخرويالدافح!ناولفيالمبالمح!رةا-

وهذا.عينرأىوالنارالجنةوكأن،بهالمتوعدوبالحذابالموعودبالنعيم

وتبين،وتصفهالنعيمتجسدالتيوالأحاديثالآياتفيكثيراَ!ظهر

وتقربه.الجحيم

فىببعضهماالمستمروقرنهما،وا!رمب!و!با!وازنالعرض2-

.الاحوالأغلب



..ادمر!بمالنفصع!..!

وتجنبوالنعيمالفوزالىتؤولالتيوالم!رةوالأنابةبالوبةا!مربط3-

وتطيقاتالتوجيهيةالقرآنطريقةفيمحميرجداَوهذا،والجحيمالخسارة

هواستنقاذالأسلوبذلكآئارأهممنولعل،العملية!الرسول

فهذا،وكموهمللأملوفقدضعفبحالاتيمرالذىالياشالإنسان

حيلالهباستئنافويقنعهبالقوةويمدهالأملنفسهفيفىرعالأسلوب

والترددالاحباطفى!لالأع!لوبوهذا،أمهولدتهكيومجديدمن

منالدافعفيهوكرس،النفسيةا!طاتوكافةبالخيبةوالشعور

الراضيةالحياةالىبهو-شولناصعةبيضاءصفحةعلىمؤسساَجد!د

العالية.والدرجات

الفروقويمان،واطحمالدممينالموزانةjالمقاردةأسلوباص!تخدام4-

-والنارالجنة-الدار!وببن-والعذابالنعبم-الجزائبنببئالهانلة

والتفكيرالمنطقباصتخدامذلكوقرن-والفجاراكقين-الصنفينولنن

لذلك.الانسانودفعالصحيح

العمل.جثسمناطزاءلاعدةواسثخداماطزاءعرضفىا!ودع-5

للمحلم.الدافعمصاجمةعلىالعركيز6-

افتلفةبمحتوي!لهاالآخرةيجعلأنعلىالمرييدأبوهو

بحلالدهالحمليقرندائماَفهو.وأعمالهتقلبلالهفىللمتحلممصاحبة

ذهنجلبفىويستمر،بحدومهماخفيومهماصنرمهماالأخروى

فرصةولاكركالآخرةأجزاءمنجزءبأىسهسهو4_المتعلم

فىعطمثراءالنبو!ةوالأحاديثالقرآنيةالاَياتوفي.بهاالاويذكر.

.هذا
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روةميقاليعملومن8يرهخمراَررةم!فال!ملفمن):نعالىفال

)1("الر.درأ

وإداهولاَالأوضعلىيمضونالدفىالرحمنوعبادأ:تعالىوقال

أوالكأ:تعالىقولهالىالآ!ات.".سلاطَلاراا،هلونخاطبهم

حسثتمهاخالدفى.وسلاماتحيافيهاويل!ونبماصبرواالفرلةجزون

21(!ومقاماس!عقراَ

ولطعمون.سطيراَدرهكانرومأوخالونبال!دوروفون):تعالىوتال

منكملانردداللهلوجهنطعمكمإنما.وأسيراَوكعماَمسكظَحبهعلىالطعام

رداللهنرهاهم.قمطروراَعبوماَروماَوبنامنلخالىإلًا8ولاث!كوراَجزاء

..وعررراَجنةَبماصبرواوجزاهم.وسروراَنضر!ولقاهمالعومرلك

.+("الآيات

لىكلونإنماطلماالعتامىأموالكلونال!فىإن):تعالىوقال

)،((سيراَوسعصلوناَداربطونهم

.محعيرةعذابهاوعنالنارأهلأعمالأصافعنوالآيات

فمنها:الأحاد!ثوأما

طحهطيينلي!منمن:)!اللهرعولقال:قالصعدبنسلعن

.7،8:الزلزلةصوة(1)

.63،75،76:الزثانسورة)2(

.7،21:الانانصورة+(

(t)01:الناءسورة.



..الرمو!النفصممك..!
)1(أالجنةلهأضنرجلهبينوما

المحهسبحان:ظلمن:هقال!النبيعنعنهاللهرضيجابروعن

)2(،الجلةفيدخلةلهغرستوبحمده

ألفرضملمألفوع:)قال!النبيعنعنهاللهرضيهرروةأبىوعن

!دخلفلمأوكلاهماأحدهماالكبرعندأبودهدوكأمنأدفوغملم

)3(،الجنة

الاسلاميالمنهجأنوالمقصود،جداَكثيرةالوعيدوفيهذافيوالأحاديث

لهمصاحبةوموضوعاتهابأصنافهاالأخرويةالدرافعجعلوحفزهالمثحلمدفعفي

عنهالنهىمماأوبهيؤمرمماكبرتأم!غرتالسلوكياتكلففي،وملازمة

.الأخروىالجزاءبأصنافمربوطةتجدها

للفرضمنتبهاَ،التفكيرثركلن،الأفقواسعبكونأنالاالمرلىعلىوما

منولمعدهمالجنةمنيقربهمماالىتلاميذهفينبه،والمناسباتوالمواقف

المتعلمينآفاقويفتح،بجزائهويقرنهوكمأنوعاَالسلوكويقيس،النار

لكلأنويحسصهم،المتنوعالمتدرجالمتعددالكبيرالواسعالآخرةنعيمعلى

السلوكجزئياتمابينوثيقاَربطاَو-وبط،جزاءبلاءولكل،)غراءعمل

والز!ارةوالمعونةوالصوموالصدقةفالصلاة،أو)!جاباَسلباَمنهالعائدوبين

كابسلوكياتكلهاوالصبر،والاجتهاد،والاحترام،والانضباطوالصمت

وأداءالواجباتو)كاز،والحفظوالمذاكرةوالعمل.النحيمبأنواععليها

4صالصالحنر!اض،ابووىانظر،وسلمابخارىأخرجه(1) 8 t.

.،58صالسالقالمرجع،النرمديأخرجه)2(

وذلآ.هوانأالتراليوهويالرغاملصقاىأنفهوركم،161صالايقالمرجع،سلمأخرجه)3(
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والنوم،والعهودبالمواعيدوالالتزاموالنظافة،الحاجاتوترتيب،المهمات

كان)ذاذلككل،الحسنوالجدلوالمضاركة،والسلاموالاستئذانالمبكر

العمل.وحجمالنيةبحسبأخرويةومكافآتجزاءلهالشرعاطارفي

البصروغض،الجواروحسنالقلبوسلامة،الرحموصلةالوالدينوطاعة

واختيار،الطيبوالكلام،الطريقعنالأذىواماطة،الأذىوكف

صغرتمهماالخيريةالأعمالمنوغيرهاكلهاوملازمتهالصالحالجليس

المقابلفىوهكذا.الجنةفيالخيراتمنوصنوفالثوابمنأنواعلها

بحسبها،الأخروىالعقابمنأنواعلهاالبذيئةوالمسالكالرديئةالأعمال

بالحوافزالختلفةالأعمالقرنفينفسهوطولودأبهالمربىاصتحدادهووالمهم

التربية.أثناءالمتعددةالأخروية

للحافز:والم!نييالزمانا!ريب-7

والمتعلمالمستمعفىالمؤثروالحدشاالقرآنأسلوبمنأنبذلكونقصد

الآنيحدثوكأنهتصورهالتيللحافزالمقرئةوالمعانيوالألفاظالصيغاستخدام

لوفوعه.نحقيقاَفعلأحدثقدأنهأوالحدوثوشكأوعلى

)1(!القمروانشقالساعةافربت):تعالىتال

وتوعه:تحققلتاكيدالماضيبصينة:تعالىوقال

)2(!كسعحجلوهفلااللَهأمرأثى)

)3((معرضونغفلةفيوهمحسابهمللناساخرب):تعالىاللَهوقال

.ا:التمرصرة(1)

وأثراطها.الضامةأرالاعةأىالذوأمر.\:النحلصررة)2(

.ا:الأنبهاءسورة)3(



..الةعرسالنفسعلم..!
كلعلىاللهإنهوأتربأوالبصرإ!لمحالساعةأمروما):نعالىوفال

)1(!ندورءد-

أنابمت:عنهاللهرضيسعدبنسهلرواهفيما!الرصولويقول

أصبعيهبينوترن)روايةوفى)2(،فمدهماإعبعيهويشر،كهالنوالساعة

الابهام!ليوالتيالوسطىأصبعيهبينوضم)روايةوفي،والوسطىالسبابة

(r)،وهانكفرسيإلاالساعةومثلماثلي:وتال

أناب!ت:هيقول!اللهرسولسمعت:قالعنهاللهرضيبريةوعن

)،(،لتسبقنيكاد!إنجميعأوالساعة

،أمرهليتداركالائسانواستحثاث،الزمانيةالناحيةمنالدافعتقريبوهذا

تأخير،دونلامحالةكائنالأمرأنمنيقينعلىيكونوأن،ليومهويستعد

وقوعه،بعدلماويعمل،وقوعهينتظروأن،حينكلفىيتصورهأنفعليه

.كثيرةالحفزمنالشقهذاوشواهد

للتقريبالإشارةباسمالنعبيريردف!نهالمكانيةالناحيةمنالتقريبأما

يديك.بينالنعيمأوالعذابوكأنوالتحقيق

أنتمأمه!اأفسحر"لكدبونبهاكتمالىالناو)ه!ه:تعالىقال

ماكعتمتجزوننماإعلكمسواءأو!صبروافاصبروااصلوهاحبصرون،

)5(!تعملون

.77:ابحلمورة(1)

.(13065الحدثرتم151135:ابارىخح،حبرابنانظر،البخارىأخرجه)2(

والحرصالاعةتربعنكنايةهذاوكل(،/11356:الابقالمرجعانظر)ابارىخحمنالروا!اتهذ.+(

لها.الاشدادووجوبالحكلعلى

.rtA/5:المدانظر،أحمدأخرجه(4)

.61-41:ال!رصوة()5



!..لعلدواا00

وبنلينهابطولون+المجرمونبهايك!بالنيجهنمهلىه):نعالىوفال

(1)(آنحمعم

فاكهةiلكم"!عملونكتمبماأور!عموهاالتيالجنةوللك):نعالىوفال

)2((كلونمنهايهرة

منها،الخوففيهموءنررعالنارمنأصحابهيحذر!اللهرسولوكان

الجنةوكذلك،أهلهاويرونيرونهاأوعندهاكأنهمحتىلهمويقربها

ونيمها.

فسمعنا،يوماَ!اللهرسولعندكنا:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن

أعلم.ورسولهالله:قلنا،،3ه!اماأثدرون):!النبيفقال،وجبة

إلىانتهىفالآنخر!اَسبعينمن!جهنمفيأوسلحجره!ا):تال

)3(،فعرها

رأيث:)!اللهرسولتال:قال-عنهالقهرضي-هر-سةأبيوعن

سئبمنأولوكانالنارفيقصبهيجراطزاعيعامربنعمرو

)4(السيوب،

في!الفهرسولمعنحنبينما:قال-عنهالفهرضى-جابروعن

.4،،43:الرحمنصورة1()

(T)27،73:الزخرفصرة.

ومحنى،7197/1:سلمسحح،ابروىاننلىسلمأخرجهوتد،2137/المندانظر،احصدأخرجه+(

ضطة.أىوجبة

وهىصائبةجمعوالصوأث،امعامر!يوفصبه117981:سلمصجح،النووىلالر،سلمأخرجه)4(

.ضءعيهايحكلفلاكخو!االي



..!الرعهالنفص!لم..

شيئاًكناول!الفهرسولفماذا،العصرأوالظهرصلاةالصلاةفيصفوفنا

فىصنعتهشيئاَ:كعببنأبيلهقالالصلاةقضىفلما،الناسفتأخرتأخرثم

الزهرةمنفعهابماالجنةعليعرضتا:قال،تصنعهئكنلمالصلاة

ولوو!نه!ثيفحيل،كيكمعنبمنقطفاَمنهافتناولت،والنف!رة

عرف!تلمديثاَ،ينقصونهلاوالأوضالسماءبينمنمنه!لبهأثيتكم

وأيتمنوممثر،عنهالأخرتسفعهاوجدتفلما،الناوعلي

)1(،الثساءفيها

أقربابخة):-عنهالفهرضي-مسعودابنرواهفيما!الرسولويقول

)2(،رلكمثلوالناو،نعلهدراكمنأحدكمإلى

منعمللأىاحتقاردونإليهاوالسعيبالجنةشديداغراءهذاوفي

بالأعمالالتهاونومنفيهاوالارتماءالنارمنشديدوتحذرو،أعمالها

اليها.المؤدية

بطريقتين:يستخدمهأنللمربييمكنالأسلوبوهذا

يصوغهاولوازموألفاظبجمللهويصورهللمتعلمالحافزيقرببأن:الأولى

عمومفيويدخل،الثمرعيةالناحيةمنفسحةفيهفيماوذلك،بنفسهالمربي

يشيركأنالثسارعكلاممنفيهلابدتوقيفياَأمراَوليسوالحذابالنعيمأوصاف

والمرئياتوالمركوباتوالمشروباتالمدوماتأنواعمنالجنةفيماالى

و)نما،المنقولفيبعينهاذكرهاوودلمولوبهاويقرللانسانالحبوبةوالمسموعات

لفحها.كيوشعها.3/352،353:المدانظر،احمداخرجه1()

احدهوالنعلوشراك.،1054اطديثرتم702صالصاط!ر!افى،النوويانظر،البخارىاخرجه)2(

وجهها.فىتكوناليسورها



..لعلدواا00

،المر!يه!عنىأنكبفيواسعبابوهذا.أجناص!هاوردتأوبعمومهاوردت

المتعلمين.حفزفيكستثمرهوأن

ه!افيوالأحاديثتالآCمنومحفوظاتهالمرييثقافةتكونيأن:والثانى

،وأخرىفبنةينبهاالمتعلمفيحفز،وممتدةواسةالأسلوبوبهذاالباب

كنبرةفبهالواردةوالأحادالثفالآ!ات،واععأ!اَبابوهذا،المناصبةوبحسب

الأثر.بليغةالعدد

اطافز:فياطلودJالبقاءخاصةعلىاليركيز-8

،وخلودهاستمرارهبذكرالذكرمعظمفيالأخرويالحفزيقترنحيث

خا!يةالخاصيةوتلك.فناءولاكورولاانقطاعفلا،وبقائهبأبديتهوالتنوول

الأساسيةميزاتهأحدوهي،وجوهرهلبههيبل،الحوافزمنالنوعلهذاعطمة

المتملمسلوكحفزفيدائماَواستخدامها،الكريملوجههوالنظرالفهرضابعد

الآياتتعددتوقد،وثباتهدأبهوفيوعملهنفصهفيبعيدلإلرهلحسهوطرق

.بالخلودمقروناَالاالعذابأوالنعيمذكرتجدأنوقل،وتنوعتهذافي

المتقين:بحالمقارناَالآخرةفىالكفارحالوا!فاَتعالىقال

أمخعرأفىلكتل.كثيراَلبوراَوادعواواحداَلبوواَالموملدعوالا)

!ث!اءونمافهالهمهومصراَجزاءَلهمكانتالمتقونوعدالىاطالدجنة

)1("مسئولاَوعدأودكعلىكانخالدالن

:الكفاربحالمقارناَالآخرةفيالمتقينحالواصفأتعالىوقال

لبنمنوأنهاوآمنكرماءمنأنهاو!هاالمقونوعدالتياط!ةمثل)

.1،61،:النرقانرةiص(1)



..!االرمرالنفصعل!..

فيهاولهممصفىعسلمنوأنهاوللضاوبينل!ةخمرمنوأنهاوطعمهيخرلم

حميماَماءوسقواالنارفيخالدهوكمنوبهممنومففرةالثمراتكلمن

)1((أمعاءهمهطع

المتقين:نعيموصففيتعالىوقال

حفظ.أوابلكللوعدونماهدا.بيدغيرللمقبنالجنةوأؤلفت)

رومرلكبسلامادخلوها.منيببفلبوجاءبالفيبالرحمنخشيمن

)2(الخلود!

تحالى:قال،عليهمالموتامتناعبذكرالخا!يةبهذهالتنويهوودوأحياناَ

الأولىالمولةإلاالموتفيهاي!وتونلاءآمنينفاكهةبكلفيهايدصن)

(+!الجحيمعلىابووقاهم

جهمورالهمن.عنيدجباوكلوخابواسفتحوا):تعالىوقال

م!نكلمنالموتو،لييسيفهي!دولايتجرث+صديدماءمنويسقى

)4(!غليظع!ابورائهومنمتهووما

أيماالحاصيةهذه!الئهرسولوضحوقد،جداَكثيرةهذافيوالآيات

لعزائمهم.واستنهاضاَ،لهماستحثاتاَ،لأمتهترجبههفيوضوح

!جاء):!الفهرعولقال:قال-عنهالفهرضي-سعيدأممطعن

.51:محمدسورة1()

.،3-31:قسررة)2(

(r)55،56:الدخانسورة.

.71-51:ابرايمصرة()4



..لعلدواا00

أهليا:فيقال،ويلناواطنةببنفيوتف،أملحكبشكأنهالقامةوومبالموت

.الموته!انعم:ويقولونوفظرونفعضرلبون؟ه!ا!عرفونهلالجنة

:و!ولون،وينظرونليضرئبون:نال؟ه!العرفونهلالنارأهليا:ويقال

وياموتفلاخلودالجنةأهليا:يقاللمفطبحبهفيؤمرتال.الموثهدانعم

إفىاطسرةووموألدرهم)!الفهرسوللرألم.موتنلاخلودالنارأهل

)1(،الدنياإلىلمدهوأثاو!منون4لاوهم!فلةليوهمالأمرتضُي

:!الفهرسولقال:قال-عنهماالفهرضي-عمربنالفهعبدوعن

أهليا:فيقول!نهممؤذنيقوملمالنارالناووأهلالجنةالجنةأهلالفه"يدخل

1()،فيهوفيماخالدكل،موتلاالناوأهلوياموتلاالجلة

وصواد!افىفال!ىهو:الأملحوالكيش،اA/714:سلمصحهح،النووىانظر،سلمأخرجه1()

.المنادىالىرؤصمكلفعرنأىلالهمزوث!رئبون،كرو!اضه

.714/81،851:الايقالمرحمعانكل،سلماخرجه)2(





الثالثالباب

الفمو

النفسيالنمو-

الخلقيالنمو-





..الثمو00

النمو

!

مدخل:

ووجدانيةومعرفيةعضويةتغهراتسلسلةبأنهالنموالنفسبينبعضيعرف

شخصيته.ونضجالفردنمو!تمالتؤدىواجتماعية

والتطيقاتالشرعيةالنصوصضوءفيالنمومنجوانبدراسةتناولوسيتم

الأحيانمنكثيروفي.وسيرته!الرسولطريقةفىالواردةوالتربويةالنفسية

نجدولكننا،ليانهافيالمباشرالنعىلانجدالنموفيالمهمةالقضايابعضوعند

الإسلاميالمنهج-كلتضيهالذىالاتجاهأوالمبدأمنهانشتقيالتيالتربويةالتطيقات

منالاسلاميةالتربيةنحتهالذيأوالاتجاهالظاهرةتفسيرنجدثم،والتربيةالتنميةفي

الحامالمنحىخلالمنأو،العاممفهومهخلالمنأوالنصفىالقرائنبعضخلال

والضواهد.التطيقاتلمجموعالمتشابهأوالمتماثل

النموفىوالباحثونالنفسيوناستخدمهاالتىوالمداخلالمحاليرتعددتوقد

علىاعتمدمنفمنهم،)1(لمراحلهوتعديدهمالنمولظاهرةتفسيرهمعندونظرياته

وتلامذته.)فرويد(مثلمنهأساسعلىالمراحلوفضلالشهويالجنسىالجانب

مثلالأخرىالجوانبمنهوفرع،المعرفىأوالعقلىالنموعلىركزمنومنهم

كثيراَيهتمولم،البيولوجيةالتكوينيةالجوانبعلىركزمنومنهم،()بياجيه

واسعالحمومعلىوالموضوع،(جيزل)مثلالفرديةوالفروقوالتفكيربالتعلم

الواحد.بالعاملالتفسيرولا،الجزئيةالنظراتنيهولاتجدى،ومتثابك

علمأصلصةفيدراسةاالمعلمللطفلالنف!يةالصحةأص:يحنوانالق!مةثراستهفىلمرىمالكانظر1()

.،النفى



..الرعر!النفصكللم..ء

نحاهماهوالنفسيةللمراحلتقسيمخيرأنوالتتبعالنظرخلالمنوجدناوقد

الىالمراحلقسمواحيث،الضرعيةوالتطيقاتالأدلةمنواستقوه.الفقهاء

علىتركيز،والمرحليةالتقسيمهذاوفي.والبلوغ،والتمييز،والحضانة،الرضاعة

أهمعلىتركزفالرضاعة؟المعالمتلكأبرزبأحدوتعيينها،المرحلةمعالمأبرز

علىوبعيدةعميقةوآثارظلالمنومالهاالرضاعةوهى،العضويةال!لحاجات

ال!لحاجهعلىنركزوالحضانة،الطفلعمرمنالأولببنالسننبنفىالطفل

والمحبة،العاطفيالدفءلهوتبذلعليهتحنووأم،يحتضنهحِجْراليالنفسية

ومرحلة،السادسةسنإلىالثالثةسنمنوهي،ويؤويهوروحمهروعاهووسط

يغيروصار،ال!للدىبرزالذىالمعرفيوالنضج،العقليةالنقلةعلىتركزالتميز

عضرةالثانيةإلىالسابعةمنوهي،وعلاقاتهأحكامهوفي،ومسالكهواجباتهفى

الجوانباهماللايعني،البارزةالمعالمعلىالتركيزفيالمنحىوهذا،تقرلماَ

كما،الاسلاميةالتربيةفيالعنايةمنوقدرهحفهكلايعطىهوبل،الأخرى

بعد.فيماسيتضح

والتطيقاتوالشواهدالنصوصمجموعمنوجدنافقد.الخلقيالنموفىأما

ارتباطالجانبولهذا.النفسيالنموعنيختلفقدآخرمنحىالإسلاميةالتربوية

هذافىالاسلاممايطرحهقارناوقد،إليهاالإسلامونظرةالعقليةالقدرةبنموكبير

الخلقي.النموفى،وهكولبرج،)بياجيهمنكلاليهذهببما

،واللغوى،العضوىكالنموالأخرىالنمولأنواعنعرضلمأنناالىهناوننبه

لمأنناكما،الاسلاميةالوجهةمنعنهاالحديثيستدعيماالآنحتىنجدفلم

بعنوانمستقلاَ!دروأنسبق،بهاخا!اَمحماباَهناكلأنالبلوغلمرحلةنتعرض

لأهميتها.لهاافرد،"المراهقون



!..اللمو00

الففسبمالفم!

الاضاكةمرحلة+ا

حيثبهتتميزلأنهابذلكوسميتالثانيةالسنةنهايةالىالولادةمنوهى

وحالةالضلمصلحةوفقذلكعنيقلوقدسنتينأولادهنالوالداتترضع

تحالى:قالالوالدفى

()1(.الرضاعةيكمأنأرادلمنكاملينحولينأولادهنووضعنوالوالدات)

ووضعتهكرهاَأمهحملتهإحساناَبوالديهالانسانووصنا):تعالىوتال

.)2(!ث!هراَدحونوفصالهوحملهكرهاَ

ستة،هي)3(الحملمدةأقلوالىالكاملالرضاعمدةالى)شارةهذاوفي

أنهاذ،كاملينحولينأولادهنروضعنأنللأمهات)رشادالأولىالآيةوفي،أشهر

والوالدات)تعالىقولهفيالخبرانبل،فيهاالطيعىوالأمرالرضاعةكمال

المسلمالمتقررمنزلةلهتنزيلاَالأمربمعنىخبرهو(كاملبنح!لينأولادهنووضعن

.أمر)،(الىلايحتاخالذى

بينالحلافعند-الحولينقبلالرضاعةعنونطامهالطفلفصال)رادةوعند

مافيهعلىوالاجماعوالتشاورذلكفيالوالدفىبينالاتفاقمنلابد-الزوجين

جناحنلاوثشاوومنهمالراضعنفصالأأواداأن):تعالىقالالدلمصلحة

لايكفى،الآخردونالفطامبقرارالوالد-شأحدانفرادأنهذامنو!ؤخذ!علهط

.332:البقرة(1)

.5N؟لأضافا(2)

.5/81:الفدروخح،الثوكانىانظر+(

.1/292:المنانالكريمنفير،الحدىالرح!نعبدانظر)4(



..ال!مر!النفصطم..!

احتياطهذاوفي،الآخرمضاورةغيرمنبذلكيستبدأنمنهمالواحدولايجوز

علىحجرحيث4بعبادهاللهرحمةمنوهو،أمرهفىبالن!والزام،لل!ل

هذاوفي.()0ويصلحهمابصلحهماالىوأرث!دهما،طفلهماتربيةفيالوالدين

انفصالعندحتى-المؤثرةالحرجةالفترةهذهفيالدلحقالى)شارةأيضاَ

الصحىللنموالمثلىالفترةهماالطفلعمرمنالأوليانوالسنتان-الزوجين

التىالرضاعةالىالحاجةالفترةهذهفيالحاجاتألزمومن()2لل!لوالنفسى

فىالأمرلهذااللهأشاروقد،الأممنوالقربوالالتصاقوالحنانالفذاءتستلزم

الطفلحقلضمانالأزواجبينوالخلافليالفراقالطلاقأحكامبعضبيانصياق

.والحلافالشجارزحمةفييُنسىفلابشأنهوالتنويهحاجتهوكفالة

الىوتحن؟لمارضاعهوتستأنس(منهاطفلهائمكنالتيتلكهيالمثاليةوالأم

قالالسلامعليهماابنهامعموسىأمحالهوكماعنهاانفصالهمنوتجزعذلك

تعالى:

الممفيفألقطعلطخفتف!راأرضعيهأنموسىأمإلىوأوحينا)

.+((المرملينمنوجاعلوهإلمكوادوهإناولاتحزنىوحخالى

الاالدنياأمورمنثمىءكلمنبفراغشعرت،ولدهاموسىأمكقدتولما

سواها،وأىثديهاوارتضعاليهااللهردًهحتىوقلقاَحزناوامتلأت،)4(موسىمن

تعالى:تال()ْاللهعلىموصىكرامةمنوهو

للبهاعلىربطثاأنلولابهلتبدىكادتإنفار!اeموأم!ادوأصبح)

.1105،405/:المنىالتر3نتضص،جمراسانظر()1

.1/371الترآنظلالفي،قطبصدانظر)2(

(r)7:التصص.

.5/672:الضمالترآنتفسهر،جمراين5(0)4
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هلإ!ثعرونوهمج!بعنبهفبصرت!صهلأخه.ولالتالمؤمثينمنلعكون

وهملكم!كفلولهاليتأهلعلىأدلكمهل!التتبلمنالمراضععالهوحزمثا

حمقاللهوعدأنو!لمولاتحزنعمنهاقزكىأمهإلىفرددداه.داص!نله

.(1)"لايعلمون!رهمولكن

المنهجفيالولد)2(علىالأمحقمعتماماَ!جاوبالترل!ةفيالاتجا.وهذا

الدقةبهذهبولدهاالحنايةعليهااللهفرضفقد،والتربويالنفسىالاسلامى

عليهامايسهللدلهاوالحبوالرحمةالحنانطباعمنفيهاوركب،والعكصيل

تحالى:قالوالاحسانوالخفضوالرأفةبهاالبرالولدعلىفرضثم،ذلك

وحملهكرهاووضحهكرهاَأمهحممهإحسالاَبوالد"الأدسانووصطاأ

نأأوزسىو!قالسلةأوبعينوبلغأثدهللغاراحىثيهراَللالونولصاله

.+(!والديوعلىعلنألعمتا!ينعمنكأث!كر

:فقال!اللهرسولالىرجلجاء:قالعنهاللهرضىهر!رةأىوعن

:قال؟منثم:قال.أمك:قال؟!حابتىبحسنالناسأحقمنالله!ارسول

.)4(،أبوك:قال؟منثم:قال.أمك:قال؟منثم:قال.أمك

وهذاالأموخصوصاَللوالدتالماسةوالحاجةبالضعفالمرحلةهذهوئتميز

منها:عد!دةجوانبفيشِضحالضعف

01-13.)1(التصص:

.5/18:القدروخح،الحوكانيانظر)2(

51:الأضك+(

.32()?رتمi%0صالصالحىر!اض،ابروىانظر،وسلماينارياخر-()،



..الةمر!النفسعلم..!

:والعغ!وىالجسمىالضعف

المكولاتأنواععلىالمضتملةالكباربيثةعلىجديدالرضيعالضل

شىءكليتناولأنمنأضعفوهو.والمستعملاتوالتجهيزاتوالمشروبات

ولايملك،محدودعندهالغذائيفالتمثبل؟شىءكليستعملأنمنوأضعف

الآلاتبعضالمرحلةبدايةفيلايملك)نهبل،واختيارهاالأغذيةتناولعلىالقدرة

الملتكوءفىمراحلأهممنالمرحلةوهذه.كالأسنانالماكولاتلتناولالمهمة

الاسلامىالمنهجعُنِيَالطيعىالفطرىالضعفهذامنوبسبب،الجسمي

تغذيةلضمان-آنفاَذلكالىأشرناكما-اليهاوالارشادأحكامهاوبيانبرضاعته

الرضاعةهذهتكونوأن،والحاجةالضعفلهذاوملائمةوميسرةومحببةكاملة

لاغنىالتيوآثارهالأممنالحليبأهميةتثبتالحديثةوالدراسات،الأملبنمن

علىالاعتمادبخطورةونداعلألهم!يحاتهمالمهتمينبعضرفعوقد)1(.عنهالل!ل

)2(.عنهاالناتجةالسيئةالآثارمنوحذروا،الصناعيةالرضاعة

علىالقدرةمحدوفى،المفاصلهش،والعضلاتالعظامضعيفوال!ل

فهولذلك؟المتكاملشبهأوالمتكاملوالتركيزالإنتباهعلىقدرةلديهوليسالثكيف

والجدرانبالأبوابوكصطدم،السرعةمحلفيويمطىء،التأنيمحلفيبسرع

وبدونبسرعةويرفعهاالأشياءويسحبفوقهامنويسقطالأثاثوقطعوالأعتاب

.حساب

الضعفهذاوتقديربال!لالعنايةوجوبالىالإسلامىالمنهجنبهولهذا

الاصابة.عندومواساتهبل،وتداركه،ال!لبحماية

.63-06من،الحضانةمرحلةفيالنفسىالارثاد،خللرصهةانص1()

عد!فيالمراتمنعددألجمهواعدام749نئرالذى(الطفل)تللثعنوانيحئهفي(ملرمايك)هؤلاءمن)2(

.اللفاتمن
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وجهه.فيفشجالباببعتب!أسامةعثر:قالتعنهااللهرضىعاشمةعن

عنويمجهالدمعنهيمصنجعل.متقذرته(الأؤىغهأصطى)!النبىفقال

.)1(،أنَفقَهحتىوكسوتهلحليتهجاريةأسامهلوكانا:قالثم.وجهه

!طى!اللهلرسولابنَايىوصنه،الموالىمنكلامأأسامهكونولعل

الذىال!لبهذاتمتانماالنبويةالحنايةهذهأناذ؟الحنايةفيالمستوياتلأبحدمثالاَ

وهو،مولىابنوهوله،ابناليسفهو-الناسمعاييروفق-أحدبهلايعنىقد

يشيرالمثالوهذا.بأبناءهمالوالدينمناذاَالعنايةتكونأنيجبفكيف،أسود

الحاجة.عندلهالعونتقديمعلىوالحرصالجسميالدلبضعفالعنايةمنتهىالى

عيادةالىفيهأشار)2(الصبيانعيادةفيباباَاللهرحمهالبخارىوضعوقد

:قالعنهمااللهرضيزيدبنأسامةفعن،صغارًاكانواولوللأطفا!الرسول

:ويقولالسلاميقرىءفأرسل.فأتِنَاقبضلىابناَأن:اليه!النبىابنة)أرسلت

ولتحت!سب.فلتصبر،مسمىبأجلعندهوكل،أعطىماولهأخذمااللهان

بنوأبىجبلبنومعاذعبادةبنسحدومعهفقام.ليأتينهاعليهتقسماليهفأرسلت

تتقعقعونفسهط!النبىحجرفىالصبيفرفع،ورجالثابتبنوزيدكعب

رحمةهذه:قال؟هذامااللهيارسولسعد:فقال،!النبىعيناففاضت

)3(.،الرحماءالاعبادهمناللهحمgولاعبادهمنشاءمنقلوبفىاللهوضعها

لمرضهوضعفه،تحملهوعدملصغرهضعفهمعتتناسبهناالصبىفمعاملة

فىكانبل)4(-اللهرحمهحجرابنذلكحققكما-يمتْلموالصبى،ومعاناته

يربيمنصفاتبعضالنعىمن.ويتضحالموتعلىبهاأشرفومعاناةشدةحال

.(الأعظمي)تحنق/1363ماجةاينص(1)

.0123/1:البارىخح،%اكانكل)2(

فنه.الكمابمنا1308اشأوانظرننسهالمرجعمنالالقالموضعانظر+(

.3/861الالقالمرجعانظر)4(



..الرمر!النفصعلم..!

والرقة،،للمواساةوالمبادرةالرحمةمن،المبكرةسنواتهفيوخصوصاَال!ل

وضحمن-أيضاَ-ويظهر،معاملتهولين،!الرسولبكاءمنذلكويظهر

.حجرهفيللصبىالرسول

الاجعماعي:النفسيالضعف

بسيطاَكانولوعائقلأىينهزم،البكائيةالاستجابةسريعالرضيعفال!ل

أووالأختالأخأوالأبأوالأممفارقة،المفارقةمنالجزعشديدوهو،وييكى

،الأموخصوصاَ،ويألفيحببمنوالإلتصاقوالإقبالالتعلقشديدوهو،غيرهم

فضبط،الأحيانأغلبفينفسهيساعدلا،غيرهعلىعالةكونهذلكالىيضاف

هذاوبسببالرضاعةمرحلةف!معدومشبهأمروالإخراجوالجلوسالحركة

والموائمةالدقةبمنتهىالطابعهذامعالاسلامىالمنهجتعاملالمعتادالفطرىالضعف

تربيته.وطريقةال!لواقعبين

الله!رسولعليناخرج:)قالعنهاللهرضىالأنصارىقتادةأبىفحن

،)1(رفعهارفعو)ذاوضعهاركعف!ذا،فصلىعاتقهعلىالعاصأبىبنتوأمامة

.،حملهاقامواذاوضعهاسجدفإذا!)2(روايةوفي

حالولايدرك،لهالكبيروتركهمفارقةمنيخشى،النفسهشفالطفل

فمنوعواطفهشماعرهخلالومناداركهبقدرفعومل،كانمهماوظرفهالكبير

تسقطأنعليهايخشىسجدأوركع)ذاكانأنهلأمامةورحمته!النبيشفقة)

منفتجزع،الأرضفيلاتصبربهلتعلقهاكانتوكأنها،بالأرضفيضعها

لأنه؟الولدرحمةقدرعظمبعضهمواستنبط.قاماذايحملهاأنفيحتاج،مفارقته

.01/044:الياريخح،حبرابنانظر،الجارىأخرجه(1)

.13/07:الايقالمرجعانظر)2(
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الولدخاطرمراعاةعلىوالمحافظة،الخضوعفيالمبالغةعلىالمحاف!حينئذتعارض

.)1(،الثانىفقدم

فبال،يحنكهحجرهفىصبياَوضع!النبىأن!عنهااللهرضىعائشةوعن

.2()،فلأنبحهبماءفدعا،عليه

وتقرلمه،،بهالرفقالىالحاجةمنال!للحالتقديرالحديثهذاوفي

الحضوىالضبطعلىقدرتهلعدم)3(منهمالمدرعلىمؤاخذتهوعدم،عليهوالصبر

اليهاتضمهوأنبرضيعهاترفقأنالأمعلىجميد-أيضأ-هذاوفى.والنفسى

فيمركما،الأولىبالدرجةبهذاالمعنيةفهىوالحنانالرحمةمنمايحتاجوتعل!

وأحكامها.الرضاعةعنالتيالاَياتوفى،السلامعليهاموسىأمعنالتىالآيات

القصوىآثارهويعطىاكملالوجهعلىولاينبع،للوليدضرورىغذاءوالحنان

ففىمنفصلينمركزينفيالوليدسلوكعلىتجاربأجريتوقد5،الأممنإلا

برعايةيقومالثانيالمركزكانبينما،بوليدهاتعنىأمكلكانت،الأولالمركز

المركزمواليدنمونسبةاًنوجد،سنتينوبعد،بالحملمرهقونموظفونموالديه

المركزفىالمواليدتطورنسبةتضاءلتبينما،مرتفعمستوىعلى،استمرتالأول

متث!ابهة،مواعيدوفي،للمركز-شواحدةكانتالطعاموجباتأنرغم،الثاني

مواليدفصلتاذ،مراحلهاالتجربةتتابعثم.واحدةوصحيةمناخيةوظروف

عليهموتظهر،بشهيةالدامالىلايميلونفأصبحوا،أمهاتهمعنالأولالمركز

النومواضطراب،والإرتعاشالبكاءنسبةوازدادت،والتعاسةالكآبةسمات

واستعاد،السابقةالحيويةاليهمعادت،أمهاتهمإلىثانيةأعيدوافلما،وتقد4

.0143/4:البارىخح،حبرابن(1)

.،0،1/8:البارىخح،حجراينانظر،ابخارىأخرجه)2(

الابق.المرجع(+
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.)1(!المرتفعمستواهالطيعىالنمو

فىالأمبعدالأملأمتكونالحضانةجعلأنالث!مرعحكمةمنف!نولذلك

ثمالشقيقةكالأخت.فالأقرب،-الأسبابمنلسبب-ابتعادهاأووفاتهاحال

رغمالمفقودالحنانذلكالطفليعوضأنأولىالأقربلأنوهكذا)2(الخالة

صحوبته.

:اللفوىالضعف

المراحلفيكمااللغةوهيالمعتادةالتخاطبوسبلةلايملكالرضيعفالطفل

كالأبكمفهو؟الثانيةالسنةنهايةفيالااكمسابهافيولايشرعالنمومناللاحقة

وبملامح،والجزعبالبكاءوآلامهوأحوالهحاجاتهعنويحبر،الكلاملآلةالفاقد

أوالانفعالاتهذهبواسطةالكبارويفهمه؟والاشارةوالحركةوبالصوت،الوجه

أهمهووالبكاء.بعديستولماللفويةالرموزلاعشخداماستعدادهأن)ذ؟الحركات

وألمهمعاناتهوعنعطشهأوجوعهعنبه!عبرالرضيحلدىالمعبرةالاتصالوسائل

معيتحاملوأنالضعفهذاالمربىوواعيأنالطيعىومن.ومطمتهتأذلههوعن

التعبيريةللقدرةوالمراعيةالمناسبةالاستجابةمنلابديل،الحقيقىبحجمهال!ل

ال!ل.عند

بكاءيسمع!اللهرسولكان):قالعنهاللهرضىمالكبنأنسوعن

.،القصيرةيالسورةأوالخفيفةبالسورةفعقرأالصلاةفىوهوأمهمعالصبي

أريدالصلاةلأدخلإدى):!اللهرسولتالاًيضاَأنسعنروايةوفي

.)3(،بهأمهوجدددةمنلأخففالصبيب!ءلأسمعإطالتها

iعى،التكر!نىالنفىعلم،الهاشيالحميدعبدانظر(%) . r ، % . y.تئبتعدررةأخرىتحارليوفاك

نضها.التالج

ا.119f:الصغارأحكامجامع،الحصبنينمحمدانظر)2(

ا.AV/4:النروىثرحسلمسحعحانظرسلمأخرجهماالرواتان+(



!..النمو00

جائعاًالطفليكونفقد،وللأمللطفلمراعاة!الرسولمنالفعلهذاوفي

عنفتشغلالأمومةدافعفيتحركومعاناتهألمهعنتعبيرأفيبكيمتضايقاَأومريضاَأو

ال!لحاجاتافأم،الأمولحاجةال!للحاجةتلبيةالصلاةتخفيفوفي،الحبادة

فيفتتمثلالأمحاجاتوأما،بالبكاءعنهايعبرونفسيةعضويةحاجاتفهى

معاَالجانبينالإسلامىالمنهجراعىوقد،بولدهاقلبهاواشتغالوشفقتهاوجدها

والأمالرضيعمنكلاأنولاشك.الجوانببقيةفيالمهمةولآثارهمالتهماoلأ

بينهما،منطوقةلغةلاأنهرغم،الآخرمنهماكلويفهم،ارتباطأيمابالآخرمرتبط

أوالبكاءأنمنو)جيزل((مثل)فالونالباحثينبعضإليهماذهبهذاويؤيد

ال!لبحاجاتمرتب!،بحتةغذائيةدلالاتذاتالصوتيةالدلاستجابات

ورضعه،منالىحاجتهوعن،اكنمالهعدمعنبهاويعبر،الداخليةوأحاسيسه

بالنسبةذلكتتولىالتىهىالأمولأنأيطلبهالذىا!تماللماحساسويضعره

.)1(بغيرهالايأبهفهر،عندهشخصيةأتوىتعتبرف!نها،لل!ل

وخصوصأ-ل!لهالتهتمللأمتنبيهآنفااليهاالمشار!الرسولأحاديثوفي

وهوالبكاءهذامعيتجاوب!الرسولكانف!ذا،ليكيتسمعهعندما-الصغير

انزعاجه،أسبابودفعبحالهللعنايةذلكف!نما،مبكراَأمهسبيلفيخلي،الصلاةفي

منالحضينمايواجهلحلالأمانصماموهو،الطفليؤذىمالمعرفةسبيل)فالبكاء

الراعىنداءمثلوهي،الداخلمنصيحةوالبكاء،معقدةأوبسيطةمشكلات

عنذلكمثلويقال.)2(،غنمهحول!حومالذىالثعلبمنلانقاذهطلباَالصادق

وتعبيراتكالأنينانفعالاتهعلىوتدلال!لمنتصدرالتىالأخرىالتعبيرات

ال!ل.حالعنوصدقاَاستعمالاَالتعبيراتامممريعدالبكاءلكن،الملفتةالوجه

.56،57عى،الطنلعداللغةار-لماء،اثئاعسالحانفر1()

.67عى،الحضانةمرحلةفيالنفيالارثاد،خللرصهةانظر)2(
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الحضانةمرحلة+2

منلاينفكبأمهملتصقاَال!لويكون)1(والسادسةالثالثةسنبينوتقع

حالفي،السابقةكالمرحلة-حضانتهفيالحقلهايكونالشرعوبحكمأسرها،

والعطف.الرقةمنطبعهابهيتميزلما،الأبوفاةأو،الزوجينانفصال

منجانبوهو،والحنانبالرحمةوامدادهوام!تقبالهالدلتقبلمنولابد

لالهستغنيمطلباَ،واعتبرهاالمسلمالدلالإسلاميالمنهجعليهاربىالتيالجوانب

نصوقد.والمحبةالخيرشخصيتهفيوتنى،والرحمةالرقةنفسهفيتؤسس،عنه

يقربفقدكان،والتقر!بوالعطفالرحمةالىهناالدلحاجةعلى*الرسول

الأطفالمنكيرهماومع،)براهيمابنهمعيفعلكانوكذلك،ويقبلهالحصن

لهم.ذلكتويخرعدممنوكحذر،مايحتاجونوالشفقةالحنانمنويعطهم

وعندهعلىبنالحصن!اللهرسولتئل:قالعنهاللهرضىهر-سةأبىفعن

قبلتماالولدمنعضرةليإن:الأقرعفقال،جالساَالتميميحاسينالأقرع

.)2(،!حملاررحملامن)قالثم!اللهرسولاليهفنظر.أحدامنهم

:فقال!النبىالىأعرابىجاء:قالتعنهااللهرضىعالثةوعن

مناللهلزعأنأطكأو):!النبىفقالانقبلهمفماصبيانكمأدئبلون

الحانب6هذافيالنلمعاملةكيفيةء!لهنا!فالرسول،)3(،الرحمةللبك

ذلكدوافعمنكونوأن،كذلكيشعروأنئقئلأنيجبحيثةالسنهذاوفي

لاسلامفىالريويفنسعلم،!الحنمتداد،.والفض!وسفد.المرحلةهدصنتحد!دفيانطر)1(

99.عى

ry)-011:الهارىكح،صبراينوانظر،الهغارى(خر.،،.

.01/044:الايقالمرحمعأنظر،ال!خارىأخرجه+(



..الرعر!النفسعلم..!

فيالرحمةغرسالىأيضاَهويؤديالتعاملفيالأسلوبوهذا.والشفقةالرحمة

.أيُرحملالا-سحممن)!رسولقالفقد،عليهاوتعويدهمالأطفالقلوب

الحسنقئلفقدعملياَذلك!الرسولترجموقد،تبافىليةتربويةعمليةفهي

أنسعنآخرحديثوفي،الذكرالآنفالحديثفيوردكماورحمهَوتل!أحباَ

.،)1(وشئهفقئلهابراهيمط!النبىأخذ:فالعنهاللهرضى

صلاة!اللهرسولمعصليت5:قال.عنهاللهرضىسمرةبنجابروعن

خدىيمسحفجعل،ولدانفاستقبله،معهوخرجت،أهلهالىخرجثم،الأول

برداَليدهفوجدت:قال،خدىفمسحأناوأما:قال،واحداَواحداَأحدهم

،الأطفالعلىيمسح!هنافهوعطر،)2(جُؤنةمنأخرجهاكاكلاأوريحاَ

العجيب،والتجاوبوالترابطالتناسبهذاالىوانظر،واللطفبالقربويشعرهم

لهالناسومحبةوقدرهمقامهفىهومنوهو-!الرسوليجدثميصليفالطفل

جذابة.بطركة،مباشرةمكافأة)نها،ويقربه،خدهعلىفيمسح-

:تالعنهمااللهرضىزيدبنأسامةوعن

عليبنالحسنويقعد،فخذهعلىفيقعدنييأخذني!اللهرسولكان"

)3(،أرحمهطأنياوحمهماا!مأ:يقولثميضمهما،ثمالآخرالفخذعلى

الوضعمن،والعاطفةوالرحمةبالحنانال!لإمدادلكيفياتعملياسلوب،وهنا

تفاوتتولو،الحاضرينالأطفالبينالمساواةوفيه،والدعاء،والضم،الفخذعلى

الىيشيرهذاوكل.بسنواتالحسنمناكبركانزيدبنأسامةف!ن4أعمارهم

.01/0،4:اباوىكح،حبراينانظر،البخارىأخرجه1()

هيالحطاروجؤنة،الظهرشالأولىوسلاة،51/85:النووىكثرحمسلمسحهحانظر،سلمأخرجه)2(

.العالارمتاعفيهاالتىاللةأوالتط

.0148/4:الباريخح،حبراينانظر،البشارىاخرجه)3(
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وتدعوهبالمحبةتشعرهبهحميمةعلاقةإقامةيتطلبوتربيته،ال!لعلىالتأثيرأن

الحسن!الرسوليدعوكانولذلك؟الثقةفيهوتزرع،الآخرينمعلتبادلها

مننصيبىهماأى،المشموماتأحسنمنوهوالريحانمن،بريحانتيهوالحسين

ط!،النبيسمعتعنهاللهرضىعمربناللهعبدقالفقد؟الدنيويالريحان

للشم،محلالأطفالأنالى)شارةوفيه)1(،الدنيامنريحانتطيهما5:يقول

لمحبةاللهرسولبحبيُدعىزيدبنأسامةوكان.)2(كالرياحينوالتقريب

الصحابةشبابمنوغيرهمهؤلاءتأثروقد،اليهوتقربه،لهكل!الرسول

وقلَدوه،بأنفسهموفدوه،فأحبوهلهمورحمتهلهماللهرسولبحبوأطفالهم

،أولوأساس،أولىكخطوةوالرحمةوالعطفالحبمنأعطاهمئا،بأنعالهم

اللاحق.التأثيرلضمانبنائهمنلابد

علىالاسلاميةالتربيةتفيضهمااللذين،العاطفيالدفءوهذا،الحنانهذا)ن

علمفيالحديثةالدراساتأيدتهماهوأظفارهنعومةمنذبهوتغمرهما،ال!ل

يجلبوالحنانالحبأنوالأبحاثالدراساتهذهأثبتتحيث،الغربفيالنض

طفولتهفىالختلفةالنفسيةالاضطراباتويجنبه،الدللدىالنفسىالاستقرار

تبادلعلىقدرةله،بنفسهوائقاًبالغاًمنهويجعلبل،بلوغهوبعدومراهقته

عاملعلىالاسلامفيالنفسىالنهججميدإن0)3(ورداَأخذاَالآخر-شمعالعاطفة

المهممنيجعللذلكالمحدثونالنف!ىعلماءوتأليد،بالطفلوالرحمةوالحنانالحب

فىمنهاللاستفادة؟وتطيقاتهالموضوعهذالأسسالتفص!يليةالدراساتاستيفاء

أسئلةوهناك،بِكراًموضوعاَلافىالأنهوصحياًاذواعلاميأتربوياَالختلفةالمجالات

.011044:الايقالمرجع،البخارىاخرجه(1)

011144:الابقالمرجع)2(

.03،31عى،النذسعلمأصلصةفيدرات"الململلطفلالنفهةالصتأص،يدرىمالكانظر)3(



..الرعر!النفمىعلم..!
تجاهنتصرفوكيف؟والندليلالحنانبيننفرقكبفمئلبعدتحصملمكبيرة

.وهكذا3والرحمةالتأديببيننجمعوكيف3الفيورال!ل

وبناءالطفلنفسيةتنميةفىالاصلاميالمنهجبهاعنىالتىالمطالبأبرزومن

مأفعن،والحنانالرحمةالىاضاف!،والتلعيبالتقملالمرحلةهذهفيشخصيته

قالت:سعيدبنتخالد

الله!رسولقال،أصفرقميصوعليعأبي!اللهرسولأتيت

النبوبخاتمألعب:فذهبتقالت(بالحبشيةوهي)حَسَنَهيعنى.سنه:سنط

الله!رسوللاعبهافقد.،)2(دعها:عل!اللهرسولفال.أبي)1(فزبرني

يمنعهولم،النبوةبخاتمتلعبوتركها،قميصهامدحعندماوشخعهاومازحها

زجرها،عنأباهانهىانهبل،بهتلعبيدعهاأنوقيمةميزةمنالخاتممالهذا

كلتتطلبهوما،الطفلبنفسيةالعنايةمنتهىلاريبوهذا،اللعبمنومنعها

:قالعنهاللهرضىأنسعنآخرحديثوفي.بحسبهاالنمومراحلمنمرحلة

قال-عميرأبولهيقالاًخلىوكان،خلقاَالناسأحسن!النبيكان

كاننغر؟النغيرفعلماعميرأبويا:قالجاء)ذاوكان-فطماأحسبه

،،يمازحه)4(سليملأمجاءاذا"كان!الرسولأنروايةوفي)3(،بهيلحب

وقديوماَفجاء)روايةوفى،يهازله"روايةوفي،،يضاحكه"أخرىروايةوفى

عميرأيىشأنما:فقالعنهفسأل،،حزينافوجده،بهيلعبكانالذىنغيرهمات

فزارنا)روايةوفي؟،النغيرفحلماعميرأبايا:ويقولرأصهيمسحفجعل؟حزينا

زجرني.أونهرنى!نييؤبرن1،)

r.019/4:البارىخح:حجرابنانظر،البخارىأخرجهاغدث)2،

.0189/5:الايقالمرجعانظر،البضارىيرجهيي

النطم.الصيذلكأآوس81(
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خاثرابنكعميرأباأرىماشأنىسليمأميا:فقالرومذات!اللهرسول

غيرنشيط.النفسثقيلىأ)1("النفس

وكان،ويتسلىبهيلعبكان،!وتلهالمنفارأحمر!نيرطيروالنغير

الممازحة،أنعلىيدلوهذا.الطرهذاعنريمازحهيسأله!الرسول

بكنيتهودعاه،ط!اللهرسرلمازحهفقد،مطلوبأمرالصغارمعوخصوصاً

قدرعلىومعاشرتهم،للصنارالكبيرتواضعالى!يروهو،للملاطفةوبالتصفير

مابعدمرحلةفيأى،فطماًكانالدلذلكأنالىالحديثويشير)2(عقولهم

أشرنا.كماالحضانةمرحلةوهيالسنتين

الأمر!دقاعكان،غيرهامنكروالش!فقةالرحمةمنالمرحلةهذهتتطبهولما

!الرسولقولفيبالصلاةالأمرببدا!ةذلكوردكما،بعدهايتمانماالملزم

يشيروهذاالعاشرةصنفيعليهاالضربوكان،،لسبعبالصلاةأولادكم)مروا

علىمقدرتهووفق،وصلابتهالدلهشاشةوفق،والإلزامالثمدةفيالتدرجالى

فيفالدل.قوياًشديداًوي!هى،ليناَرقيقأ!دأالذىالنفسيالنموووفق،التحمل

عواطفهضبطفيوالتدرج،الحاطفةغزير،الانفعالسريع،المداركمحدردالبداية

المنهجطريقةهيوتلك،والزامهعحاسبتهمعهايمكنحالالىانفعالاتهوتوجيه

التكوفىمعاكسةخطورةالىينبهالاسلاميوالمنهج.ومتطلبا-النموفيالاسلامى

يستثمرأنينبغيوالذىالطفللدىبالفطرةالناميالإنفعاليوالإتجاهالطيعي

يستطع،ولنلذلكقابلاَمادامالطفلنفسفيوغرسماوالمحبةالحنانبتأصيل

Pقدنشأتهكانتانالتمييزربلاياتالحضانةمرحلةتجاوزبعدذلككرص#لمر

.الحرمانأوبالإهمالوأحيطت،والشدةبالقسوةتميزت

.011995الارىخح:حبرالنفيالروا!اتهذانظر)1(

.01/106:المرعالالقانظر)2(



..الرمر!النفسمل!..!

بالآتى:المرحلةهذهفيوالتربويةالنفسيةالمعالمنحددأننستطعسبقومما

ثقتهويضع،الغيرعلىيعتمد،المَحملضعيف،العاطفةغز-سال!ل-ا

منتحمللمابأمهحضانتهألحقتولذلك،والعطفالرحمةالىيحتاج،فيهم

بال!لالرحمةعلىوغيرهمالوالدانوحُ!ث.الأبمناكثرواللينالحنانصفات

له.الحنانوبذل

طفولته،فيالرحمةمنمانعل!بقدرالمستقبلفيغيرهيرحمالطفل-2

بحاجاتهم،والعناية،تعاملهمفيوالث!مفقةبالحنانالولدالوالدانأحاطفكلما

ال!لفينمثكلما،طاتتهمبفدروتكليفهم،عقولهمقدرعلىومخاطبتهم

تبادلية.نفسيةعمليةفهي؟والتعاونوالرحمةاللينسمات

والرحمةالدلتقبللكيفياتعديدةعمليةأمثلةالأسلاميالمنهجضَرَبَ-3

والدعاء،،والتبسم،الحجروفيالفخذعلىوالوضع،والضم،التقبيل:منها،به

ذلك.وغير،والملاعبة،والمسح،والتكنية،والمدحوالتفقد

الىيحتاج،محدودةالتكليفيةمدركاته،الكاملةللجديةقابلغيرال!ل-4

بالطريقةلديهالحاجةهذهاشباعوالديهعلىويجب.والحركةوالمزاحاللعب

ذلكمنولايملاللعبفيوقتهمنكبيراَشطرأالمليقضيوقد،المناسبة

بوالديه،علاكمهوتُحسئن،الملنفع!تصقلحاجةوهي.الحاجةبهذهلإحساسه

الأنثسطةعلىوتشجعهالضيقنفسهعنتزيلأنهاكما،بهااعتنيا)ذااليهوتقربهما

موجهأ.استثماراَاستئمرتاذاالأخرى

عقلهقدرعلىومخاطبته،معاناتهبتقد!لل!لالوجدانيةالمشاركة-5

سجيته،بحكمفيهيقعفيمامعاقبتهأو،زجرهوعدم،يطقمالاتكليفهوعدم

وأئوالهوتصرتلهالدلمواتفيفهمأنيحاولالمربيأنأى.ادراكهوقصور
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لأن،وشروطهمالكبارمعا!رخلالمنلاهونظرهوجهةخلالمن،وأحواله

منال!لواقعالىالنظرالعبثفمن،التجربةمحدود،الادراكمحدودالدل

فيحملهموربماويفربهم-سحمهم،الصغارمع!الرسولكانوهكذا.علو

يمكنهموكان،فيهايطلأنهـيدوهوأجلهممنصلاتهفيتجؤزوربما،الصلاة

بقدرالاولايكلفهم،مستواهمبقدرو!خاطبهممعهمويمزح،اللعبمن

.مايفهمونبقدرالاولايحاسبهم،ماعلقون

مععقلهقدرعلىومحاسبته،والمهادنة،اللينةالمحاملةهذهتتناسب-6

كما-المعرفىنموهمستوىبحكم(الذاثحولتمركز)فرديةمنالدلمايعيشه

نظروجهاتلايدركالمرحلةهذهفيالطفلف!ن-)1(وتلاميذهبياجيهورى

اللغةوتكون.هوماوواهإلىالنظروجهاتبينالجمعولايستيمالآخر-فى،

للكلامصباغتهيكيفأنلا!ستيمأنهكما،المتكلمبضميركمرهاعليهالمسيطرة

نأيمكنوالأماكنالأشياءو!فأنيدركأنولايستطع،المستمعحاجةوفق

عديدةونفسيةسلوكيةظواهرهذاعلىترتبوقد.منهاالموقعباختلافيختلف

لموان،وحيازتهاالأشياءتملكفيوالمبالغة،المرحلةهذهفيالعنادكثرة:منها

.والاختلافالمشاجرةحدوثعندأقرانهمعالاتفاقفيوالإخفاق،تخصهتكن

أكحمنبكون،نظرهوقصرالدلضحفالىتثسيرالتيالظواهرهذهوأمام

)قناعهفيوالرفق،وتعليمهتأدلمهفيالتأني،الخاصيةهذهمعالتعاملفيالسبل

تماماَواستيعابهقبرلهتعذرعندوالمحد!وديةالقصورلهذاتجاوزهوانتظار،وتصول!ه

التحاملبيانوسيأتي،الجانبهذافيالإسلاميالتربوىالأعحلوبمعهتحاملكما

الخلقي.النموتناولعندالخلقيةالجوانبمع

,Johnانظر)1( Flavell , The Developmental Psychology of Jean Piaget

أممرهـ015736
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القمييزمرحلة+3

الضيءتميَزوفاهثازومئزه،وفرزهعزلهأىكلبزهمازهمن،اللغةفيالتمييز

بعضهالثىءفضلسنىالحملالنمببزأنكببنومنه.بعض)1(علىبعضهفضل

الممببز،علىالفدرةالدلفاكنسابهذاوعلى.ومفردانهأجزا"وفرز،بعضعن

.)2(بعضعلىبعضهامفضلاًويعزلها،بعضعنبعضهاالأشياءيفرزتجعله

سنقربتبدأالسحرعيةالمبادئووفق،الا!طلاحيةالناحيةمنمرحلةوهي

بصفةجد!دةتكالبفلممارسةالفردتؤهلوانفعاليةعقليةنقلةوتمثل،السابعة

قيادية.اعمالمنولاتخلومضظمة

رضيمعبديبئسبرةحديثفيعليهمنصوصاليهالمثارالعمرىوالتحديد

سين،سبعابن6الصلاالصىعلموا5:!اللهرسولقال:قالعنهالله

أبناءوهمبالصلاةأولادكممروا):رواكةرفي)3(،عشرةابنعليهاواضربوه

فييينهموفرتوا،س!نعضرأبناءوهمعليهاوافربوهم،مينسع

.4()،المضاجع

الاسنيعابعلىالمثشملالتعفمعلىالقدرةالىاشارةعفموا!قولهوفى

بل،مجردةتعليماتوليست،عملبة!بغةذاتالصلاةوأنخصوصأ،والفهم

أيدتوفد،وتنفبذهاالصلاةفهممنالنليمكَنمما،بالثطيق!رنهناالتوجيه

العيانية(العمليات)مرحلةو!سم!يها،المرحلةهذهعلى)!اجيه،دراساتنتائجهذا

(N)اهم!.الفاصمما،النووزيادياتلى

.11عىالاسلابةاثرتفىادفيالصىأح!م،اليدالضفىعبدانطر)2(

.(01)5رفم2/544:الأحوذىغة،الم!اركفورىانظر،الترم!يأخرجه+(

.(5194رلم14/33:داودأ!سننانظر،راودأدوأخرجهاالرواكةهذ.()،



..الر-!النفس!لم..!

خبرتهمحيطفىتقعالتىالأشياءفىمن!يةعملياتانجازيستيمالطفلأنوتعني

.)1(اليوميةحباتهفيالمباشرة

نأحيث،عليهاوتعويدهالصلاةعلىحملهالىاشارةأمروا"!وفوله

،الضربو،والتعليم،والأمر.عاليةبدرجةسلوكهلتثبيتاستعداداًلديه

الطاعة،علىالتمرينسبيلعلىوتعويد!ةتأديميةطرقكلها،المضاجعفيوالتفريق

وهذا-العلماء)2(بعضقالكما-عليهفيسهلالوجوبحدليبلغ،العبادةواعتقاد

الخلقي.النمومراحلفيعنهالحديثسيأتي

بعضالىبالأشارةوذلك،أخرىبطريقةأيضاَوردالمرحلةوتحديد

لدىينمائاننفالعنننبئوالني،السنهذافينظهرالنيالنمببزبةالسلوكبات

هذهلضلالمعرفيةالخصائصبعضالى)شارةط!الرسولعنوردفقد،ال!ل

أوالرجلأوالبدببنالنمببزوهذا+(،شمالهمنيمبنهبعرفأنذلكومن،المرحلة

فياجابتهولاتكون،سنينسبعقبلالدلعلىوشاقصحبوالشمالاليمينالشق

مكانهفييتصورهبأنمقابلهفييقعمنيقفدوقد،وروتبكيترددفهو؟ثابتةهذا

في،)بياجيهمايسميهوهذا،فيخطئذلكعلىبناءوالشمالاليمينفيحدد،هو

الآخر-ش،علىموقعهيسقطحيث؟الذاتحولبالتمركزالعملياتقبلمامرحلة

فيشرعالسابمةسنفىأما.التقليديحبوأنهخصوصاًذلكخلالمنويحكم

إتقانيمدأأى،حولهمنوالعمليالبيئيالإطارفى،النمييزيةالحملباتفيال!ل

يقومأو-كلاهالذىالعملمنأو،يديهبينالتيالمادةمنأساسعلىعقليةعمليات

بتطيقاتها.المرتبطةالصلاةتعاليمفهمعلىقدرتهذلكومن.به

(h)ص،نيانالحزء،الرثدالىالحملمنالنل،اساعيلالدلىدادمحصدانظرrr.

.الحدثثرحعند،33411:داودأ!صانظر)2(

الصص.اطامعفيالحدثا!لإنيشحفوتد،4()79الحديثرقم335عى،المايقالمرجعاننلى)3(
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،والاستحضاروالحسابوالعدَالضبطعلىقدرةمنلديه!كونأنيمكنولما

يكنلماذاالمصلينيؤمأنيمكنأنهالأئمةبعضرأى،والتذكرالحفظعنفضلأ

راهويةبنواسحاقالحسنذلكالىذهبوممن،الكبارمنمنهأفضلثمة

ذلكفياستندواوقد.الصلاةعقلاذاا!تلمغيرالصبييؤم:وقال،والثسافعي

كثيراَ،قرآناَفحفظحافظاَغلاماَكانأنهذكروقد،سلمةبنعمروحديثعلى

:فقال،الصلاةفعلمهم،قومهمننفرفي!اللهرسولالىأبوهوفدوقد

أحفظكنتلماأقرأهموكنت:سلمةبنعمروقال،،أتروكم)الزمكم

.)1(سنينثمانأوسنينصبعابنوأنا،فقدموني

تشيرلكنها،الحلماءلنخلافبةفيهمونفدمهللمصلبنفيادتهمسألةأنورغم

المراحلفيالفردقدراتعلىالتعرففيالاسلاميالمنهجإليهولالذيالمدىالى

ويسخرهاوينئيهَاوالإمكاناتالقدراتتلكفيهالستثمرالذيالمدىوالى،الخثلفة

نقلةيمثل،السابعةصأنجملىيؤكدالحديثهذاأنكما.وا!تمعالفردلخدمة

مناحيفيوعواقبآثارعليهاكرتب،والسلوكيةالعقليةالناحيةمنللفردنوعية

و!ومه،وزكاتهوحجهللمصلينوامامتهصلاتهومنه،الحبادىامالمثلعديدة

وأخذهوشرائهبيعهمثلالمالىوالمجال،و)سلامهلكلانهمثلالاعتقادىوالمجال

بهافيعتدللضرعموافقةالأعمالهذهتكونانهووالمهم،عملهعلىالأجرة

.)2(منهوتقبل

خلفالصلاةالألمةثعنىوكر.)585(الحدثرتم1/393،493:داودأ!صانظرداودأيواخرجه(1)

تدامة،ابنانظر،اعلموالله،كلا.فلاأحمدالإماموأما،واالورىوعطاءطلكومنهمابلوغفيالنلام

.2/282،922:انني

المحهد،شررةكيردكورا.رصالةالإصلايةالئردعةفيالميزالصبىاحكام،المبدصدالمزفىعدانظر)2(

.412عىالر!افىللتضاءالطلي
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،الأسرةعلىالكبيرالاعتمادمرحلةتجاوزقدالدلككونالتص!زمرحلةوفي

الوالدينمنالبيتفيالمحصورمجتمعهعلىومئطلباتهحاجاتهفيالبارزوالاتكاء

منوخصوصاَ،نضجهفيقدماَمضىقديكونأنهكما،ونحوهموالإخوة

حيثمن،الحقليةالناحيةومن،والثباتوالتحملالصبرحيثمنالنفسيةالناحية

بيئته.محيطفيالصوابمنوالخطأالنافعمنالضارمحرفة

تهيئةفىكبيراَثعويلأالمرحلةهذهعلىالاسلاميالمنهجيعؤلالسببولهذا

،والبعيدةالقرليةأهدافهلتحقيقامايمكنيأئصىواس!صمارهاتهكفاورفع،الفرد

مجتمعه.فيوموفعه،ووظيفته،الانسانلغا!اتالإسلاميالتصورمحيطفي

للتدريبكافيةالنضجمندرجة:أولهمامهمينأمربنبينتجمعمرحلةفهي

يهىءذهنوخلووصفاءمرونة:وثانيهما،والمعارفالمهاراتواكسابوالتعليم

الرضاعة:الأولببنللمرحلنبنمعفولةأهميةاعنبارومع،والنأثرللاسنفبال

بخلاف،اليهاالمشارللأسبابأهميةكبردرجةعلىالمرحلةهذهتبقى،والحضانة

سنراتالستفترةعلىالتعويلمن،فروكدوخاصةالتحليليوناليهمايذب

نأإلىالفردحياةفيالفاصلةالئجريةمخزنوجعلها،الملعمرمنالأولى

اجابأ.أوسلباَآثارهامنينفكأنولايمكن،يموت

اًو(النائيالعامل)و،المباشركيرالاجئماعىالضبطأو(البيئىو)العامل

عاملينيمثلان-متدرجةوبصورة-الدلفهمبحسب،بالأهدافالضبط

معه.وتعاملهالمرحلةهذهفيال!لالىالإسلاميالمنهجنظرةفيحاسمين

مهمةالأحيانمنمحعبرفيو)كازهاالأعماللأنفاذالتطوعيةالصفةأنكما

ولاثشحر،المرحلةهذهفي1مسؤومكلفأالطفللايعتبر)ذ؟وللأسرةلل!ل

باقرلمةمعتنيةماداثالأخطاءفىوالوتوعالتقصيرعندوالضيقبالحرجالأسرة



!..الثمو00

مباشرةمختلفةوبطرقالتراخىعلىبناءمرحلةالمرحلةفهذه،عامبشكل

.وغيرمباشرة

مرحلةهنانسميهوماالمتأخرةالدولةمرحلةوالتربويونالنفسيونتناوللقد

النمو،نفسوعلم،التربوىالنفسعلمكتبفيواسعةبتفصيلاتالتمييز

إسلامية،ناحيةمنذلكجانبالىتناولهامنومنهم،الابتدائيةالمرحلةفيوالتربية

عيسى،رفقيومحمدعودةمحمدوالأستاذان،قطبمحمدالأستاذمثل

الوهابالعبدمحمدوالأمناؤ،سويدنورمحمدوالأمناذ،علوانعبداللهوالأستاذ

السليرالطريقمعالمإلىالمرلىتهدى،جمةفوائدالكتاباتتلكوفي،وغيرهم

ماتحدثيكررأنلارريدهناالباحثف!نولذلك.المتعلمبنمنالفئةهذهتربيةفي

أو،اليهالنظرلفتيجب،مهماَمارواهعلى-سكزوانما،البابهذافيالآخرونبه

!فجلاءاًالمربىويمنح،المرحلةلهذهفهماَالمتخصص-نريد،الطرحفيجديداً

المرحلة.هذهابنمعتعامله

سزفىال!لعنالسيرةفيأوالسنةفيأوالقرآنفيماوردعلىوبالاطلاع

يمكز،المحدثونمامحعبهوعلى،السابقونالتربويونالعلماءكنبهماوعلى،التمييز

هذأطبيعهَياننىبارزةعلاقةذات،مهمةعواملثلاثةهناكأنالىالوصول

فيها.المأثيروكيفية،المرحلة

المميز.ال!لباستحدادتويتحلق،الذاتىالعامل-أ

الممئز.ال!لفيهالواقعالاجتماعيبالوسطويتعلق،البيثيالعامل-2

ذلكخلالهمنينشأالذىوالخاصةالعامةبالأهدافويتعلقالغائيالعامل-3

ال!ل.

بهايمرالتيالمراحلكلعلىومؤثرةموجودةالثلاثةالعواملأنولاشك
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الثانىالحاملانوخصوصاَ،فيهامضاعفبروزالمميزلل!لولكن،الأنسان

ولاقناعات،فيهمتأصلةعاداتولا،عندهلاخبرةجديدشبهفهو؟والثالث

المرحلة؟تلكماقبلبخلاف،الخ..المقاومةعلىعقليةولاقدرة،لديهمتحمقة

العادا!اكنسابعلىالقدرةلدبهنسننبولم،المجنمعالىيخرجلمبعدفال!ل

مابعدوبخلاف،المقتبلفيأيضاَوحفظه،محدودللخبراتوتخزينه،والمهارات

الهويةعنوالبحث،للاقتناعوالحاجةالعقليةفالمقاومة()المراهقةالمرحلةهذه

عليه.يسيطر

الطغلتربيةفيبالغ،لرلهبهاوالعناية،مجتمعةالثلاثةالعوامللهذهوالانتباه

المناسبة،المهاراتواكسابه،مواهبهوصقل،طاقاتهمنالاستفادةوفي،المميز

يدكلماعلىالتربويةالعمليةفىواستوتالعواملهذهتجمعتوقد،الكافيةوالخبرات

الفئةهذهبخصائصدقيقوعيهناككانحيث،افدينةفيط!اللهرسول

الجوانبفيواكتسابهااستيعابهاوحدود،المرحلةهذهأبناءمن(الذاتى)الحامل

خلالمنووجهتونُميتالخصائصهذهربيتوقد،والجسمبةوالنفسيةالعقلية

وصحابته،!الرسولصنعهالذي(البيئيالعامل)والماديالاجتماعيالوسط

الختلفةالمجالاتفيوالنمذجةالانضباوومن،كافحدالوسطهذافيوكان

الفطرةمنقرلماَوسطاًوكان،والاجتماعيةوالسلوكيةوالعلميةوالعباديةالايمانية

الخصائصمعالتعاملفيمتوازناَكانأنهكما،مجاملةولافيهلاتكلفوالطعبة

الوسطوهذا،المميزةبخصائصهاالفئةهذه!الرسولوضعثم.للأفرادالختلفة

العامل)الإسلاميةللتربيةالعامةالتغييريةالأهدافاطارفىو!ميهايحضنهاالذى

للبناءالحثيثوالسعي،والجهادوالمجاهدةالدعوةلأمورالأولويةحيث(الغائى

والحصولاللهرضاالأعظموالمقصودوالدولةوالمجتمعللفرد،المتكاملالصحيح

عمليةفىأنهميحسونالمميزونالأطفالوكان.وعذابهسخطه6لقاءوجنتهعلى
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منهم:جداَكثيرهَوأمثلتهم،حولهموفيماأنفسهمفيمستمرفىوتغييربناء

وعلي،مسعودوابن(الزييروابن؟عمرووابن؟عباسوابن(عمرابن:العبادلة

بنوسمرة،زيدبنوأسامة،عازببنوالبراء،مالكبنوأنس،طالبأبىابن

وغيرهم،والحسينوالحسن،سلمةاًبيبنوعمر،صلمةبنوعمرو،جندب

.بالايضاحالثلاثةالعواملهذهيأتيفيماوسنتناول.أجمعينعنهماللهرضي
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"ت18الأسقع!ا"تيالةاالعاكل+أ

!

-:وهىالاستعداداتتلكمنمهماَمارراهالباحثويتناول

الواقع.خلالمنالعقليةوالمحاكمةالتمييزعلىالقدرة-ا

الحفظ.علىالقدرة-2

.العاداتواكتسابالتقليدعلىالفدرة-3

.المهاراتوامحعسابواللعبالحركيةعلىالقدرة-4

الوافع:خلالمنواهاكمةالتمحز)1(علىالقدوةا+

القدرةوهذه،للكلمةاللغويللجانبالتعرضعندالقدرةهذهمعنىبيناقد

الفقهاءعليهاوبنى،التمييزبمرحلةالمرحلةهذهسميتأساسهاعلىالتيهي

التمييز)ن:هؤلاءأحدويقول،الممبزبالدلالمتعلفةالأحكاممنكثيروالعلماء

ومنهالمعانىبهايستنبطالدماغفىقوةهيأو،الملسلوكفيتظهرعقليةقدرة

له.لانمببز:بفال

المتضاداتبينالتفريقيستيمكاناذا،مميزبأنهالدلالفقهاءويصف

:فقالوا،هذافيالعمليالجانبالىوأشاروا،والشراءوالببع،والنافعكالضار

الشراءأنويعرف،مالأبدلهويأخذالبائععنالمباعفقدالىيؤدىالبيعأنيعرف

بينالتفريقمثلالمتشابهاتلننوالتفريق.مالأالمشتريدفعمقابلشيئاَيجلب

،والحماروالحصانالبغلمثلالمشَابهةالحيواناتلننولا!خلط،والحمارالدابة

الدكورا.درجةلنهلتسهاالغرسالهفيالوهاليعدينالرحمئعدينمحمدد.المرضوعهلايحثتد(1)

يايه،فيابحثهلامئلعلىاقفولم،تئرلموهيالر،ض،الامامجامحة،الاتجماعةالحلومكالةمن

وط!دها.034عىانظر.يارعأوكانلهواصتشهدنلهضد
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التفريقهذاعلىقدرتهمالسنهذافىالأطفالعلىتمتالتيالأبحاثأثبتتوقد

.الفقهاءبعضإليهأشارالذي

لها،الماديةوالأمثلة،العملىبالجانبالقدرةهذهالفقهاءربطهوهناوالملفت

أوالمجرداتفىتكنلمولوحتى،القدرةهذهتوفرأهميةعلىيؤكدونوكأنهم

فيمحدودًايكونالمرحلةهذهفيالتمييزأنالىيلمحونكأنهمأو،المطقةالمعاني

ماوهذا،والتعاملبةوالوانعيةالماديةالعملياتخلالمنأنهأو،المادىالاطار

وقد،الحيانيةالعمليات)مرحلةمايسميهعلىدراساتهفي(بياجيه)اليهتوكل

المرحلةهذهفىالدلأن)1(وعندهالتمييزمرحلةتفابلوهي-سابقاَذلكالىأشرنا

فيالمباضرةالملخبرةفيالتيالأشياءفىلكن،المن!يالتفكيرعلىقادراَيكون

علىالتركيزمنينتقلأنمنتمكنهالدللدىالجدبدةالفدرةوهذه،اليوميةحياته

وأبعادصفاتعدةبينالتنسيقالى،يتفحصهفيماأو،يديهبينفيماواحدة!فة

ويتعددتتعددقدوأنها،للأدوار)2(الاجتماعيادراكهيوسعأيضاَوهذاللأشياء

معالأدواربهذهالقياممنيتمكنوقد،الواحدللشخصتتعددوقدالأشخاص

،بالاسلامالعمريةالفحًةهذهمخاطبةمنالفقهاءاليهذهبمايؤكدوهذا،فهمها

رضيطالبأبيبنعليمع!الرسولفعلكما،منهموقبوله،عليهموعرضه

وعرضه،)3(أسلموتد،يموتأنأرادعندمااليهوديالفلامومع،عنهالله

الىالفثةلهذه!الرسولوتوجيه.صفيرأوكان)4(صيادابنعلىالاسلام

أحياناَ.والقياد!ةبلوالجهاد!ة،والدعوية،الاجتماعيةالأدوار

والأحجامالألوانبينالفوارق)دراكالتمييزعلىالقدرةفيويدخل

.rt,33صثانياطزءالرئدالىالحملمنالنل،اصاعلالد!نعصادمحمدانظر(1)

.36صالالقالمرجع)2(

I.3/92:الباريخح،صبراينانظر)3(

.218صالايقالمرجع)4(
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والفربالاثرق:الاتجاهاثوادراك،والتضابهوالتماثلالتناظرو)دراك،والأوزان

لكنه،الزمنيةالمفاهيمبينالتمييزوكذلك،المرحلةآخرفيلكنوالجنوبوالشمال

السنة:الزمنيةالمفاهيمومن،آخرهافيو!ستفروكضحالمرحلةوسطفىي!دأ

وكذلك،والليلةاليومأوقاتوأسماء،والنهاروالليل،والأسبوعوالضهر

وبرامجه،الاجتماعيالوسطأنشكولا.السنةوفصولوالقرنالعقد:مفاهيم

واستقرارها،المفاههمتلكوضوحعلىتساعدبذلكالمرتب!الضرعيةوالتكاليف

والقرآن،كذلكوالحجوالصيام،بأوقاتمحددةفالصلوات،المميزالدللدى

الناسوووبطان،المفاهيمتلكحويانالتعليمفيالدلمايتلقاهأولوهماوالسنة

وعملياَ.نظرياَبها
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:والاس!طهاراطفظعلىالقدوة-2

،النصوصحفظعلىالمرحلةهذهفيوالمميزةالسر!ةالدلقدرةوهي

وهذه،الآلى)1(التذكلرالقسيونما!سميهوهو،للفهمحاجةدون،وتخزينها

ولعل،التمييزمرحلةفيولتمكنتزدادولكنها،الحضانةمرحلةفىتوجدالقدرة

،)2(النفسعلماءبعضيسميهكماالمادةثباتمبدأأوالاحتفاظبمبدأعلاقةلهذا

اذاوأحجامهاومساحاتهابأعدادهاالمادةاستبقاءعلىقادراَال!ليكونعندما

والحفظ،يعيضهالذىالواقعإطاروفيالمحسوساتاطارفيمادامتعليهمرث

يتمثمتسمعأونقرأأوتتلىالنىالنصوصبتلكمرتبطالعلمبةوالمرادللنصوص

وتضعفتتناقصالقدرةأوالملكةهذهأنوالملاحظ.اللاحقللاستعمالاختزانها

عليها.كانتالتيالقوةبمثلولاتكون،البلوغبعد

باستظهارالمرحلةهذهفيالخاصةالقدرةهذهاستثمارأهميةلنالمدىوهذا

يحفظونالمميز!الأطفالأنالملاحظومن.والشعروالحكمةوالحديثالقرآن

،والحكايات،الأمثالوبعض،والأناشيد،والألغاز،بينهمالمستخدمةالعبارات

وقواعدوتاريخجفرافيامنالدراسيةالمقرراتمافيويحفظونبل،ويستخدمونها

فهم،دونالأحيانغالبوفي،قلبظهرعنويسردونه،غيرهاووحديثوفقه

.استطاعواماحفظهميحفظواأنالكبارحاولولو

،جاهزةمَلكةوهي،والتخزينللاستقبالمتهيئةللحفظمَلكةالىيشيروهذا

استوت،وتدريبتعويدالمَلكةهذهواكبو)ذا،ويخزنفيهايطبعماتنتظر

فشيئاَ،شيئاَوتضعفآليتهاتفقدف!نهاأهملتاذاأما،ثمارهاوآتتعودهاعلى

أحس(المراهقة)عشرثمانيةأوعضرسبعةسنووصلال!لبهبر)ذاحتى

.512ص،والمراهقةالفولةالنمونفسعلم،زهراناللامعدحامدانظر()1

.942عى،(1)الانانىابموفياسلامهةرؤ*،والصباالنرلةعيىرفقيوصمدعودةمحمدانظر)2(
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ويتعبالحفظيكرهالأحيانمنكثيروفيبل،الحفظعلىالاستطاعةبعدم

المحفوظاتوضبطوالاستظهارالحفظعلىيحثالاسلامىالتربوىوالمنهج

رسولحديثوحفظ،ونقلهالقرآنحفظكانوهكذا،للآخرينونقلهابنصها

النمومراحلمنالأولىالمرحلةعنالحديثعندالموضوعهذاوشتناول،!الله

الاسلامي.المنهجوفقالخلقى

،أسامعمنأوعىبئغفربآيةولوعنيبلفوا):!الرسولقالولَد

الحديثالولدانسماعالىالمبادرةالزاهرةالعصورفيالمسلمينعادةمنوكان

ذلكبعدثم،عمرهمنسنينخمستمامالىحضورلهبكتبالصغيروأن،النبوكلط

أحياناَ.الفهموعلىوالتبليغالحفظعلىقادراًيكون)1(حيثسماعَايسمى

جمبرللحفظأولادهميوجهواأنيجبوأمهاتوآباءمعلمينمنفالمربون

المساجد،فيولحلقه،القرآنتحفيظلمدارسبتوجيههم،المرحلةهذهفيممكنقدر

الشعرمنحسنماحفظعلىحثهموكذلك،وسماعهالحديثحفظوحلق

الرسولعنالثابتةوالأدعيةوالأذكارالأورادسائرتحفيظهمجداَالمهمومن،والنئر

فيوهوعنهمااللهرضيعليبنالحسنقالفقد،ومناسباتهابأوقاتهاوربطها!

السن:هذا

هديت،فيمناهدنياللهم:الوترنيأقولهنكلمات!اللهرسولعلمني"

.)2(،الحديث..عافيتفيمنوعافني

!الرسولعهدعلىالمميزينالأطفالعنعُهدفقدالقرآنوأما

.7،3عى،الايتدالهةلل!رحلةالاصلايةالرمةأهداف،الوهاليعبدينمحصدانظر(1)

ص،الكابهذاانظر)2(
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أسبوعكليختمهبحضهم)نحتى،وختمه،وحفظهبهوالاهتمامالقرآنقراءة

.)1(لهط!الرسولوصيةوفقعنهاللهرضيالعاصبنعمروبناللهعبدمثل

عضرابنوأنا!اللهرسولتوفي:عنهمااللهرضيعباسبناللهعبدويقول

.)2(،المحكمفرأتوقد،سنبن

.5(50)4الحدثرقم8/371:البارىخح،حبرافهانظر،الهخارىذلكاخرجكما(1)

وهيالمفصليا!كموالمقصود5(0)35الحدثرقم8107/:البارىخح،حبراينانظر،البضارىاخرجه)2(

.عادةالصلاةفيتقرأوالتيالقرمنمنةالأخصالأجزاه
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:العاداتواكسابا!لدعدىالفدوة+3

سلوكياتوتثبيت،معينةعاداتعلىللتعودالمميزالدلاستعدادوهي

ودخولهولبسهوشربهكلهفيثابتةطرقواتخاذ،اليوميةحياتهفيعمليةومناح

لديهف!ن.الخ...حاجاتهواكمناءوتعاملهحديثهوطريمْةوجلوسهوخروجه

لم،مسالكهفيوالتعديلللبناءقابلاَلازالأنهكما،الآليللتعودوقابليةاستعدادَا

.الفطرةسليم،النفسنقي،الذهنخاليفهووالأنماطالعاداتلد!ةلتمكن

نأالىالدلسماتمنسمةيظللكنهالتمييزقبلفيماموجودالآليوالتعود

ولذلك،بحثهاسبقالتيالتمييزقدرةالاستعدادلهذاوينضافالعاشرةصنيصل

لربطنسعىبل،الآليةبالتربيةنكتفيالاالمميزالمللبموالموافقالمناسبمنف!ن

ليثبتأمامهونكرره،عليهندربهالذيالوقتفيوآثارهوأبعادهبمعناهالسلوك

الانفعاليةالناحيةمنأنهأيضاَلهذاالمناسبةالمميزالصلخصائصومن،ويتمكن

نظروجهاتبدركأنيستيمالعفلبةالناحيةومن،غبرهمنامممرومسالمهادئ

بعمليةيتعلقفيماجداَمثمرةنتائجعلىالحصولمنالمربينيمكنمما"الاَخرين

.)1(الختلفةالتصرفاتعنبالمسؤوليةوالإشعار،السلوكوتوجيه،الضبط

المناسبةالنماذجوعرض،لل!لالقدوةاعطاءوالبناءللتعويدالسبلأهمومن

فعن،المرغوبالاتجاهفيوعاداتهمسالكهمنهاليكتسب؟الختلفةبالطرق

خلقياَسلوكاَفقطليس،يتعلمأنالطفليستيمبالملاحظةالتحفمطريق

.فالقدوةبكمله)2(القدوةمنظوركخذأنبمكنهبل،مثلاَكالاحسانمحدداً

ف!ذا،ومتجاوبةمترابطةمتعددةسلوكياتتُبرزالمعلمأوالأمأوبالأبالمتمثلة

مباشرةبطريفةعللهأوالسلوكلمنديةالمميزالدل)دراك)مكانيةذلكالىأضبف

.921،صوالمراهقالصبيالانيالحزء،الرثيدالىالحملمنالطفل،)صاعلالدفىعمادصمدانظر()1

.921ص،الالقالمرجع)2(
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سبباَذلككان،المربيسلوكفىظاهرةلكنهامباشرةكيرأو)1(بالواقعمربوطة

ورسوخها.والفضائلالعاداتتقبلفي

العاداتمنالعدبدالطفل!سابالحاجةأس!فيالمرييأنولاشك

بالعباداتالمتعلقةفالعادات،قابل!يةواكمرالمناسبةالفترةهيوتلك،والخصال

والاستثذانوالسماعالحد!ثبوأومتعلقاتهاالصلاةمثلابوالآوالمعاملات

مواضعفياطانبهذاوسنتناول.المرحلةهذهفيتزرع)نماونحوهاوالتعامل

الله.ثاءانالكعابهذامناًخرى

i،921صالالقالمرجعانظر1() 3 i،الها.فدهرحمع،المفدةالموضتالأضدةمنعددأالمرلفذكرضد
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:المهاراتواكسابواللعباطركنالقدرة-4

مرحلةفيالجسمىالنموأن-النفسيةوالدراساتالأبحاثوفق-المعروف

والتي(والحضانةالرضاعة)قبلهاالنيبالمرحلةمفارنةجداَبطثاَبكونالتمييز

الحركيةالمهاراتيكتسبالبط!هذامعالمرحلةهذهطفللكن،(المراهقة)بعدها

لدىالميلوحدد،النوعحبثمنالمهاراتباكتسابوووتبط،وتمئزبسرعة

وبحضهموالزخرفةوالرسمكالخطوالكعايةالفنيةللمهاراتيمبلفبعضهم،الطفل

وتضفيلها،واصلاحهاالأجهزةتركيبفيوالترك!صيةالميكانيكيةللمهارات

وتغذيتهوالنباتوترل!تهبالحيوانالعنايةمنوالزراعيةالحبو!ةللمهاراتوآخرون

المرحلة،هذهفيوحركياَجسمياَالأطفالنماءفيمعتبرةفردبةفروقوهناكوهك!ا

البيثية،والصحةبالتغذيةالعنايةومدىا!تلفةالثقافاتالقترجعفروقوكذلك

الىالميلفييضتركونالأطفال!عرولكن.ذلك)1(الدراساتبعضأْلبتتوقد

وسباحةومصارعةومطارحةمسابقةووتسلقوقفزجرىمن،والحركةاللعب

وقدراتهالضلبنفسبةالإصلاميالمنهجعُنيوقد،ونحرهاخيلوركوبورماية

والترويح،،الحركةمجالفيلهذاالتطيقاتوأخذت،عنايةأيمااطانبهذامن

بتفصيلهذاتناولوقد.المرحلةهذ.فيوخصرصاَكبيراَحيزاَالمهاراتواتقان

أنواععنتحدثعندما)2(الوهابعبدبنالرحمنعبدبنمحمدوافوتوثيق

صحابنه،عهدوعلى!اللهرسولعهدعلىممبزونأطفاللحبهاالتىالألعاب

تلكومن،بأحدهماخاصهوماومنهاوالبناتللبننِعامماهومنهاأنوبين

وغيرها.والعدو،الحيوانواقتصاء،والسباحة،والرميبالأرجوحةاللعب

ووظفهوبل،والتنفي!ىللترويحاللعببمجردلا!كفيالاسلاميالمنهجلكن

.32ص(والمراهقالصى:*ليمرءhالرنطالىادلمنالنل،)سلي!لدفىعمادمحمدا.لظر1()

(T)487-476صالاشالهةللمرحلةالا!تهرمةأهلذ،الوهاليعدينسحصدثكل.
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والاستعداد،النموواستكمالالجسموتقوية،المهاراتلاكتسابوالحركةاللعب

المفكرينبعضوينظر.والدعويةالاجتماعيةالأعباءوتحمل،والمجاهدةللجهاد

لمعثالمحببةلألعابهالطفلممارسةأنالىوغيرهممسكويهوابنكالنزاليالمسلمين

ينفذأمنوصمام،فطرتهعنبهايعبروسيلةاللعبوأن،النفسويزكيالنشصاط

فطر!ةحالةالأطفالهؤلاءعندالحركيةفالميول.)1(متاعبمنعليهمايتراكممنه

وأنسمطهالمبولهذارواعيأنو-سبيهيرعاهمنوعلى،بهاويصالناشيءيعيضها

والمناسب.الكافىبالقدروالنشاطالحركةللأطفاليتيحوأن،الختلفة

الصغارويمازح،بعضهويفعل،ذلكالىيوجه!اللهرسولكانوقد

الأولادحثالإسلامأنومعروف،نفوسهمالىالسرورويدخلويلاعبهم

والمصارعة.بلالحيلوركوبوالجرىوالرمايةالسباحةعلىوالشباب

نىالسريعةالنموعملياتالأطفالعندوبروزهاالحركيةالميولمبرراتومن

الخالقبحكمة-والحيوية،زاخرةفيهفالطاقة،والبناءالتجديدالىوحاجتهالجسم

أداءعلىتتعودالختلفةوالأجهزة،وتتجددتزدادوالخلايا،أشدهافي-وجلعز

بحضها،معبالتعاونأومنفردةوظائفهاعلىللتدريبتحتاجوالأعضاء،مهماتها

والروغانوالتسلقوالجريالمشيمثل،الختلفةومهاراتهواللحبفالحركةثمومن

النزولومثل،والصدوالرميوالدفعوالجذبوالمسكالضدومثل،والاختفاء

،للانقانقدماَالدللدفعمهمةأنثسطةالخ..والفطسالعومومثل،والصعود

خا!ة.أمكانتعاديةالمستقبليةأعمالهمنوللتمكن

.VIIعى،الانانيالنموفيا!مهةرر!ةوالصباالنولة،عحىرضيمصدوعود.محصدانظر(1)
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البيفيالعاول+ب

الوسطالىبالوالدفىالمتمثلالقريبالمحدودالوسطمنالمميزال!ليخرج

،للشارعوالخروج،للمدرسةالذهابفييضرعحيث،المجتمعفيالواسع

وفيطبيعتهافيمختلفةمعاملةيواجهوهناك.والرفقاءبالزملاءوالاحتكاك

اممرحريةويمارس،الخياراتوتكثر،أمامهيراهاالتيالنماذجوتتعدد.وظيفتها

وجه،منالمتاحةالقدوةأنواعواختياراتهاالحريةهذهفيويتحكم،الاتجاههذافي

يجعلهولعبه،الحركيةفميوله،آخروجهمنالمميزالطفللدىوالرغباتوالميل

،المعررالنموذجوهوالمتاحهولأنه،ويقلدهمالكرةونجوم،بالرياضيينيحجب

شاع)ذاوهكذا.بهملأعجبالمعاركوأبطالوا!اهدينالجهادرؤيةلهأتيحولو

مال،الخاصةالمكتسباتعلىوالتركيز،الفرديوالأنجاز،الفرديةتمجيدالبيئةفي

،التعاونشاع)ذاأما،الفرديةالعصاميةبالنماذجوأعجب،للفرديةالدل

مهمتهلإنجازوسعى،والأخوةللتعاونمال،والايثار،والمشاركة،والايجابية

المجموعة.ضمن

(Bandura)مايسميهاًو،الاجتماعيةوالسلوكياتالقدوةأهميةلناليدىوهذا

وخصو!أ،بالملاحظةالسلوكالمتعلميكتسبحيث،الاجتماعىبالتعلموزملاؤه

علىالمربييحرصحينوذلك،الطريقبدايةفىالمتعلموضعأو،السلوكبدايات

وبرغبتهذاتهمن،المبدئيةالاستجابةلاستجرارالمتعلمعلىهوعرض،النموذج)براز

عليهاوالزيادةونطوبرهاالاستجابةتلكتوجيهذلكبعدكمثم،للنموذجتقليداَ

هذهفيبالملاحظةالتعلمأنلذلك!ضاف.)1(والتصحيحالممارسةطريقعن

4Hilgard)1(انكل and Bower, Theories of Learning0 P.
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الاجتماعيالتعلمبينتناسبفهناك،ولاصعوبةفيهلاتعقيد،بسيطتعلمالمرحلة

والمراحلالأخرىالطرقبخلاف،والتبسيطالسهولةحيثمنالتمييزومرحلة

.الأخرىالنمائية

الأطفاليتعلمحيث،الاجتماعيبالتعليمفائقةعنايةالإسلامىالمنهجوفى

الحسنةفالأسوة،الكبارلسلوكورؤيتهممعيشتهمخلالمنوخصوصاًالمميزون

والسنةالكتابهدىوفقصحيحاَسلركأالمربييسلكأنوتعني،قرآنيمصطلح

تعاملهوطريقة،وسماته،وهيئته،أعمالهخلالمنالناشئةفيللتأثيرمثالاًليكون

تعالى:قال.للمتعلمالمربكالتناقضمنالسلوكهذايخلووأن

ثقولواأناللهعندمقتاَكبر"لفعلونعالاثقولونلِمَآمنوال!فىأ!ايا)

!)1(.لفعلونمالا

بسلوكهعليهميؤثرعنهللمتلقينقدوةيكونأنعنبحالالمربىولاينفك

الاجتماعيللتأثيرالإسلاميالمنهجسعىوقد.بقولهيوجههملمولووعمله

منها:المبادئمنعددطريقعنالحسنةبالقدوة

والفعل:القولبيناليطابقمبدأ-ا

الأقرالتحقبوصفاتأفعاللأنهاالحسنةنتائجهاوتحدث،تؤثرانمافالقدوة

والصياموالزكاةالصلاةالىلمادرعندمافهو،المربيبهاينادىالتيوالمبادئ

،والتعاونوالنظافةالنظاموإالى،والاحسانوالبرالصلةوالى،العباداتوأنواع

عندماالمرببةوالمرأة،والفجوروالتدخينوالخمروالزناالرباعنالامتناعالىويمادر

البصروغضوالصمتالمضيحسنو!الىوالطاعةوالسترالحجابالىتبادو

لأنهم،حذوهميحذونالملاحظينالمتلقينف!ن،الخ..والنميمةالغيبهَوتجنب

.2،3:الصفصورة(1)
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أقوالهمتتلولاحقةوصفات،ثابتةسماتالشخصياتتلكفىيجدون

أو،يتمذلكومعصعباَالتطيقكان)ذاتأثيرأأثعديكونوالأمر.ونصاثحهم

للمربين،واتباعأقناعةأكمريكونالنشءفإن،بالمبدأيُلتزمذلكومعمخذَلاَالوسط

الصعبة:الأجواءفيالتطيقأمثلةومن

.والحربالخوففيالصلاة"

السفر.فيالصلاة"

.والسفورالتبرجأجواءفيبالحجابالالتزام.

اليد.ذاتضيقمعوالبذلالصدقة.

مسالكهمفيالالتزامعن-التمييزبعدوخصوصاَ-الناشئةمايصدأعظمومن

اللهمتتالىأشرناوقد،المرلننسلوكنيللأقوالالأفعالمخالفة،وأخلاقهم

لاتصافهمللبهودذعاَأخرىآياتفيتحالىوقال.العزورالكتابفيلذلك

بالتتاقض:

بالبرالناسلأهرون.الرافيمعواركراالزكاأو!واالملاةوأتيموا)

.)؟("!تلونأفلاال!بطونوأنتمألفسكمولنسون

الثاعر:قال،الناسفطرةمنالمعروفو!افيالسليمالذوقينافيأمروهو

عنىإداشلتعالكعارمثلهو!ائيخل!عنحله

.،3:ابضةصرة(1)



..الرعر!النفصعلم..!

:النمورجعرضمبدأ2-

منوالنصحرويدهالذىالتوجيهالمربىيعرضحيثبطلنفسفىلكويكون

سلوكه،فيويظهره،الصلاةبوفتبالالتزاميأصرهمفهو،وعملهسلوكهخلال

البناتالمعلمةأوالأموتأمر،عملوكهفيهذاويظهر،القرآنبتلاوةويأمرهم

سلوكها.فيهذاويظهر،والتستربالحضمة

به.يقتدىالذيالنموذجهوهنافالمربي

تحالى:قال،منهيتحلم،وقدوة،بحتذىمثالاَ!اللهرسولكانوقد

واليوماللهووجموكانلمنحسنةأسوةاللهرسولليلكمكانلقد)

.1()(لآخرا

.)2(،أصليرأيتمونيكماصلوا5:!يقولوكان

)ذافهو.فعلهمثلو!علون،الناسفيتبعهالشيء!حل!رسولكانوقد

ي!نيأنأرادو)ذا،خمصدقوا،الناسخعبحه،خعصدقبدأيتصدفواأنالناسمنأراد

لهمالايقولالخندق!حفرأنأرادلاذا،معهوينوا،فتبعو.،ينييدأالمسجد

منحجر-شيطهعلىربطوركا،محهوحفرون،حفربل(فق!احفروا

فيكانيجاهدأن!الرسولأرادواذا،واحداَحجراَيربطونوالناس،الجوع

الذىهوبل،المنفذفىأولهووالتوجيهاتالنصائحكافةفيوهكذا،المقدمة

..والصلةوالصبروالجهادوالصوموالصلاةالصدقةفيالأوفربالقس!!أخذ

الخ.

والأمهاتوالآباءالمربون!رضحيث،؟!ةالنمورجعرضوال!ن

1.2ةالأحزابسورة1()

.الظرىأخرجه)2(
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عبرةفيهحدثأو،يقصونهاقصةخلالمنالمرادوالعمل،المطلوبالسلوك

نه.يسردو

نأيمكنللمربينلاينضبثرّمنهلفهو،الكلعيرالقرآنيالقصصهذاومن

تحتويالتياغصصافيهفيجدون،تفسيرهالىو-سجعوا،حينكلفياليهيعودوا

والصبر،،العملفيوالاخلاص،الايمانعلىالثباتأبوابفيمؤثرةنماذجعلى

.والجهاد،التحاملوحسن،الحميدةوعواقبهما،والصدق

والفتنة،الكفربسببوهلاكهالأنسانسقوطتعرضقصصيةنماذجوهناك

وصاحبوقارونفرعونقصمىمثل،والكبر،والشهوات،والولدبالمال

الخ...الجنتين

أهلهيعلم!اللهرسولكانحيث،السنةفيالقصصالقبيلهذاومن

تشدالتيالمؤثرةالقصةخلالمنالنماذجعرضطريقعنوأمتهوأصحابه

منها،كثيرة!الرسولوفصص،المعاند-شوترهب،الغافلينوتيقظ،السامعين

الفاضل،الخلقلبناءماهوومنها،العقيدةلفرسماهرمنها،الطريلومنهاالقصير

وقصة،الغلامقصةذلكومن،المحرماتارتكابمنللتحذررماهوومنها

التائب.الرجلوقصة،الغارأصحاب

للأطفالأشرطةفيالمسرودةأومحمبفيالمطوعةالقصصاستخدامهذاومن

حياتهمسابقعنوالمعلمونوالأمهاتالاَباءيقصهأنيمكنماومنها،وللضباب

وع!.عبرةفيهمماكيرهموعن

عقولفغزوا،الأسلوبهذااستغلواالإسلامأعداءأنويحزنيؤسفومما

والمسرحياتالأفلامفيالساقطالنموذجباستخدامومضاعرهمالأطفال

حفهمفيوالأطفالالشبابيفرأهاحيثالمطوعةوبالروايات،والتمثيليات



..ماالرعهالنفصملم..!

المفضلةنماذجهمويختارون،أخلاقهملايتعلمونمنهمكثيراَإنبل،وترحالهم

الطر!ق.هذاعنإلا..ولباسهمحياتهموأسلوب

المربييعرضحيث،والترجمةالسيرةباستخدامالنمورجعرضو!كون

وجهادهم،،ومواقفهم،حياتهمفيسرد،للمسلمينالرائعةالتاريخيةالنماذج

.الحبرةويحطي،النظرماعلفتوخصوصاَ،أخلاقهموأبرز،وتضحياتهم

وعلي،،وعثمان،وعمر،بكرأبي:مثلالصحابةكباوسيرالسيرهذهومن

وكيرهم.،بالجنةالمبضر!نوالعشرة

،عازببنوالبراء،عميربنمصعب:مثلالصحابةضبابسيرومنها

زيد،بنوأسامة،مسعودبناللهوعبد،عمروبناللهوعبد،عمربناللهوعبد

وغيرهم.،وعا!سة،بكرأىبنتوأسماء،طالبأبيبنوعلي

وسفيان،البصرىوالحسن،العزنرعبدبنعمر:مثلالتابعينسيرومنها

محع!ر.ذلكوغبر،الأربحهوالأنمة،عببنةبنوسف!ان،الثورى

العلموطلبواطهاد،والصبر،والصدق،للكفاحنماذجالسيرهذهوفي

الخ...والورع،والضجاعةوالدعوة،والايثار



!..ابمو00

:لتكرارامبدأ+3

،للأطفالتعليمهيريدالذيالبرنامجأوالفعلأوالأمرالمربىيكرربأنوذلك

التكراريكونأنيجببل،ثلاثاَأومرتينأو،واحدةمرةلهرؤيتهميكفيفلا

عشراتللتكرارالمربياحتاجفربما،المكررللشىءوالصعوبةالأهميةبح!سب

منه.يؤخذأوعنهيحفظحتىالمرات

فيأوواحدوقتفىالفعلأوالقوليكررأنه!اللهرسولهدىومن

ويطق.منهيُتعلمحتى-الموزعبالتعليممايسمىوهو-متفرفةأوقات

الأمر)نحتى،والنواهيالأوامروتكرار،القرآنفيالقصصتكرارهذاومن

.المراتعشراتليردإليهاالتوجيهأوبالصلاة

السوية،المسلمةالثصخصيةبناءوفي،الخيرغرسفىيؤثرالمبدأهذاأنوكما

كلا):تعالىقال،ضالةمنحرفةشخصيةبناءوفي،السوءغرسفىيؤثرفإنه

.)1(!يكسبونكانواماتلوبهمعلىوانبل

القلب.يسودحتىالذنبعلىالذنبهو:المفسرونقال

إذاثم،الإبرةكوخزةقلبهفيصارأذنبالعبد)ذا:اللهعبدبنبكروقال

كالنربال،أو،كالمنخلالقلبصارالذنوبكثرتاذاثم،كذلكصارثانيأأذنب

لهذايؤدى،للمعاصىأوللمحصيةفالتكرار.)2(صلاحفيهولا!بت،خيراَلايعي

بالذنب.الاحساس،باللومالشعورعنالقلب!طلالذى،الران

.ا!ا:الم!نننعورة)1(

.919/52،062:الترمنلآح!ماطامع،الترلجيانظر)2(





!..ابمو00

الغاليالعاكل+-

التأثيرفيالمستعملةالنماذجأحدبالأهدافالإدارةأو،بالأهدافالعمل

تحقيقهاالمرادالأهدافوضوحعلىهذاوهـتكز،الإنتاجمضاعفةوفي،والتفيير

خلالمن-الناستربيةفىالإسلاميالمنهجعملوقد،نهائيةأمكانتمرحلية

بتلكوواجههم،وخاصةعامةبأهدافربطهمعلى-الاجتماعيالوسط

منفما،المتنوعةوأنحمطهم،اليوميةوتقلباتهم،الختلفةأحوالهمفيالأهداف

المسلم.لحياةالشاملالمنهجوفق،بهتتحققغايةالفردلهويجدالانشاطأوتحرك

لأمرعجباَ):!اللهرعحولقال:تالعنهاللهرضيسنانبنصهيبعن

سراءأصابتهإن:للمؤمنإلادلأحمرلكولص،خمرلهكلهأمرهإن،المؤمن

.)1(،لهخيراَف!نصبرضراءأصابتهوإن،لهخيرأف!ندكر

والقولالاعتقادمنافتلفةالفردعملأنواعيستوعبالواسعالايمانومفهوم

منقدركبرالمتعلمكتسبخلالهامنتحصيلعمليةالىويحوله،والعمل

علىينعكسنمائيديناميكيمفهومفللايمان،والفلاحللفوزالمؤدى،الإيمان

الإيمان):!الرسوليقول،تحركلألهوطبيعة،هواهتمامات،حيوتفيالمجتمع

الله(إلاإلهلا:قولأعلاهاث!عبةومبرنبفعروايةوفي-دمبةوس!ونبضع

.)2(،الايمانمنثعبةواطياء،الطر!عنالأرىاماطةوأدلاها

صاحبهل!ن،كالبقلةضحيفاًالقلبفييمدوالايمان):دكاربنمالكيقول

ومايضعفهالدغلعنهوأماطالصالحةوالأعمالالنافعةبالعلومفصقاهتعاهده

.()28رفمحدث05عى،الصالحينر!اض،النووىانالر،سلماخرجه1()

(r)2/3:النووىكثرحملمصحعحانظر،سلماخرحه.



..الرمر!النفصعل!..!

لبعضوقيل)1(،الجبالأمثالويصيرويزدادينموأنأوشك،ويوهنه

،الجبالأمثاليصيرحتىفىدادنعم:قال؟وينقمىالايمان-نرداد5:السلف

علىوالمربونوالمعلمونوالأمهاتفالآباء،)2(.الهباءأمثاليصيرحتىوينفص

علىينعكىمما،للايمانالفاعلالمفهومبهذاوحياتهممصالكهمتثأثراختلافهم

عنغفلةفىليسواالتمييزمرحلةفيوالأطفال،!دكلمعلىيتربونالذينالناضكة

معينة،غاياتفيهتتحكموالذى،وشئونهمالكبارحياةعلىالمسيطرالسلوك

.وكاتوهدفه،وثمغلهامتمعهمذلككلمنويتكون،محددةوأولويات

العلياللأهدافالأسلاميالمنهجيوجههالذى،المنافسةدافعلذلكيضاف

تعالى:فال،نهائيةأمكانتمرحلية

والأوضالسماءكعرضعرضهاوجنةربكممنمففرةإلىسابقوا)

.+((ووسلهباللهآمنوالل!!أعدت

بما!اتهموال!فى"مشفقونودهمخشيةمنهمال!فىإن):تعالىوقال

وتلوبهمقوامافىلونوال!الن.لايشركونلربهمهموال!فى.روشونوبهم

لهاوهماطعراتفييسارعونأولئك.واجعونربهمإليأنهموجلة

.)4(!ساب!ون

بأفرادهكبارى،الناشئةهؤلاء!حثضنالذىالمسلمالهتمعكانلقد

والنا!ات،الساميةالأهدافتحقيقوفى،والخيراتالصالحةالأعمالفىوطبقاته

النهلة.

.312عى،الاكان،سهةاينالإسلاملعانطر(11

ندصها.الصفت،الاروالمرجع،2(

.21:اطدروسورة+(

.16-57:الرطونسوره،،(
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:فقالوا،!اللهرسولأتواالمهاجرينفقراءأنعنهاللهرضيهريرةأبيعن

:قالوا؟ذاكوما:فقال.المقيموالنعيمالعلىبالدرجاتالدثورأهلذهب

ويعتقون،ولانتصدقويتصدقون،نصومكماويصومون،نصلىكمايصلون

سبقكم،منبهثدركونث!يئأأعلمكمأفلا):!اللهرسولفقال،ولانعتق

صنحيم؟مامثلصنعمنإلافكمأفضلأحذولايكون،بعدكممنبهوثسبقون

للااَصلاةكلدبروتحمدونوثكبرونتسبحون:تال.اللهيارسولبلى:قالوا

.،مرةوس

رسولالىالمهاجر-شفقراءفرجع:عنهاللهرضىهريرةأبىعنالراوىقال

رسولفقال،مثلهففعلوافعلنابماالأموالأهل)خوانناسمع:فقالوا،!الله

.)1(،كثاءمنرولطاللهفغطذلك):!الله

المجتمع،يقوض،بغيضحسدمنالتناذرهذاالإسلاميالمنهجحولوتد

الثسخصية،للخصائصاستثمارفيه،كب!حسدالى،والتناحرالطقيةالىويؤدى

تتبارىصحياَوسطاَا!صمعفكان،مكتسبةأمكانتموروثة،الفرديةوالفروق

والدرجاتالنبيلةالأغراضتحقيقالىللوصولومواهيهمالناشئةقدراتفيه

ممكن.قدربكبروالطاقاتالامكاناتتستثمرولكي،العالية

لاحح!دا:!اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيمسحودبناللهعبدعن

اللهالاهووجل،اطقفيهلكهعلىفسلطهمالاَاللهقاهرجل:ال!تينفيإلا

ir/ه:ابووى!رحملمس!،النووىانظر،مسلماخرجه1() ، iy.وهودثرجمع:والدثورIMا

نأجيالصالروالفقصالئ!رالش!فاوهي،الفثات!أوالأفراد!تحصلا!يوالمنافة.الكو

راطلف،اللف!مثهررخلافالآخرعليأصدهصاتفضلفيأنعلي،الئر!ةالضراولضنتكرن

أعلم.،اللهالصايرالفقصعلىالضحرالقيفضللمنديلالحدثوهذا



..الهمو!النفصعلم..!

.)1(،ويعفمهابها!قضيفهوحكمة

يوجهكانكل!الرسولأنكيفالكتابهذامنآخرموضعفيذكرناوتد

علىويحضهم،ومميزاتهمخصائصهمح!سبوالناشئةالكبارمنالمتعلمين

نركزو)نمابفيرها.عنهاالانشغالأو،ذبولهاأو،فواتهاقبلواغتنامهااستثمارها

لتحقيقالموجهةوالبيئةالوسطخلالمنلذلكعملالاسلاميالمنهجأنعلىهنا

الضامل،الإيمانمفهومنحقيقأهمهامن،ومحددةواضحةوغاياتأهداف

فىوالانصهار،والنارغضبهمنوالنجاةوالجنةاللهرضاعلىللحصولوالعمل

مادامتالعاديةالحركةذلكفىبماومهذفةمرجهةحركتهكلاجتماعيوسط

.المحددةالوجهةذىالكليالنظاممعمنسجمةمنضب!

الدثورأهلذهباللهيارسول:قالوا:ناساَأنعنهاللهرضيذرأبىعن

بفضولويتصدتون،نصومكماويصومون،نصليكمايصلونبالأجور

صدتة،لسبمحةبكلإن:بهمالصدقونلكمجعلقدأوليس5:قالأموالهم

:نالوا،صدتةأحدكمبضعوفي،صدقةالمثكرعنونهى،صدنةلكرةوكل

فيوضعهاررأالتمtقال؟أجرفبهالهويكون،شهوتهأحدناأيأتياللهيارسول

.)2(،أجرلهكاناطلالفيوضعهااIإفك!لك؟وزرعالهىنحرام

انفانه.أى(هلكهو).()576رتم482ص،الصالحنر!افى،ابووىأنظر،ومسلمالبخارىأخرجه(1)

.والطاعاتالنرياتفيأى(الحق)فيو

فياخرىدرواةالحدثهلاالىلإصرناوقد.719،29/:النووييثرحملمصححانظر،سلمأخرجه)2(

هنازكرنا.!)نما(الأهدافوتحفق،اللوكننئطفيوألر.،المنافةعاملعنالحدثعندصا!قموضع

الطدكة.الأعصالونهاالحصلفيالأمحصالمنكل!دخولالىألمحارة
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الخلتيالفمو

المنهجفيوالضواهدالأدلةفيالنظرخلالمنالخلقيالنمونقسمأنيمكن

الأفراددرجاتتتفاوتثم،رئيسةمراحلثلاثالىالإسلاميوالتربوىابفسي

فالمنهج.السلوكيالتحصيلبح!سبمرحلةكلداخلالخلقيالتمثلحيثمن

ظاهرهم،معويتعامل،و!حاسبهموفهاهمويأمرهمالأفرادعلزمتارةالإسلامي

والاتجاهاتالفناعاتويؤصل،ملكاتهموبسم!يرعقولهمويحاورينافضهموتارة

الذاتيةالرقابةوليني،وضمائرهمأعماتهميخاطبثالثةوتارة،نفوسهمفي

الآتي:فيالمراحلهذهونفصئل،لديهم

الانقياد!ة:الظاهرنالمرحلة+ا

المدرسةمافبلفترةتستنرقحيثوماقبلهاالعاشرةسنفىالمرحلةهذهوتقع

لوجودتقرلميتحديدالزمنيالتحديدوهذا.الابتدائيةالمرحلةمنوجزءاَالابتداثية

الفصللايمكنبحيثبعضهامعالخلقيةالمراحلوتفاعلولتداخلالفرديةالفروق

.وأخرىمرحلةبينالحدى

ويكون،فيهلاعمقالذىالثمكليالسلوكالىالفرديتجه،المرحلةهذهوفي

بطريقةالسلوكتثبيتويكون،والمظاهر،والهيثات،الماديةبالعائداتمتأثراَ

العاطفيوالتأثير،والتحفيظ،والتلفين،والعفاببالثوابوالنأديب،العادةتكوين

ويتراخىوينسىيغفلانهبل،تاماَالتزاماَالمعفمةبالأخلاقالفردولايلتزم.المادى

الرقيب.غفلةفيوخصوصاَ

المرحلة:هذهعلىوالنطبقيةالقولبةالث!واهدومن

:قال!النبيعنعنهمااللهرضيعباسابنعن-ا



..!ل!الرصهالنفصعك..!

.)1(،اللهإلاإلهبلاكلمةأولصانكمعلىاكعحوا"

.وأبحادهمعناهالصبيلايفقهقدلفظيشكليتدريبهذاوفى

أنه!اللهرسولعنعنهمااللهرضيالعاصبنعمروبناللهعبدعن-2

عشر،أبلاءوهمعلهاوافردوهمسبعأبناءوهمةيالصلادكمأولامروا):قال

.)2(،المضاجعفي!نهماوفرقي

قالمن5:قالأنه!اللهرسولعنعنهاللهرضيهرروةأبيعن-3

.)3(،ك!بةفهيالعطهولمأعطكهاكدعاللصبى

اضطرابمنالكاذبالتربوىالأسلوبيوقعهماالىيضيرالحديثوهذا

بينالواقعالتناقضفي!مثلالاضطرابوهذا،أبحادهالطفللايدرك،سلوكي

مقصدذاالمرليكانولو،آليبشكلالكذبعلىيعودهمما،والفعلالقول

حسن.

لأن5!:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيسمرةبنجابرعن-4

.)4(،بصاعقصدقأنمنخيرولدهالرجلفىدب

رسولعلمني5:قالعنهمااللهرضيطالباىبنعليبنالحسنعن-5

فعمنوعافي،هدالتنمناهدنياللهم):الولرفيأتولهنكلمات!الله

تضت،مادزوقي،أعطمتفيماليوباوك،لواتفيمنولولني،عافمت

)5(.ودعالمت،ربثالباركتوايتمنلا"ذواله،عالكولا!ضىدقضيف!نك

(i)035صصكدنورمحصد،انظرالححمأخرجه.

!ض.مرحلةممقالكلامعدالحدثصوفد،ديردأيوأخرجه)2(

.2/2to:المدانظر،أحصداخرجه)3(

...(اV)مرف6Ar/:الأحوذىثحفة،المبارممفورىانالر،الرطىأخرحه()4

2/331،1:داودأ!صقانظر،داودأدوأخرجه)5( 3 t،1)5رتم 4 y)،ونالو!رطىالناليأخرجهوئد

حن.حدث
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والتلقينيبالتأأسلوبالىتشير-ماذكرناغير-كثيرةشواهدوهناك

لايملكهمما،المجردوالتفكير،الشموليالإدراكعلىالكبيرالتعولدون،والتعويد

اوضعفه.القبولوفقدالترددبسببالكبيرلايتمثلهوقد،مرحلتهبحكمالطفل

بالتلقين،قولياَ،والعواطفالأخلاقبتدر!سالمررممط!ومالمرحلةهذهوفى

لماعطاءوعملياً،السديدةوالاتجاهاتالحميدةالأخلاقعلىالدلبحملليياًوتأ

أنهالمربيوليعلم.والاتجاهاتوالعواطفالأخلاقمجالفيالمثلوضربالقدوة

يفهمهاوكما،الواقعفىهيكما،للصغاروالاتجاهاتالأخلاق)فهاملايستيم

تكتمل،ولمتنضجلمبعدالاستيعابفيوملكاتهمذلكدونمداركهملأنالكبار

،والعدلوالحلموالإيثاروالصدقوالصلاحالاخلاصمعانىلايدركونفهم

وتمويدهماياهاتلقينهمالممكنمنكانوان،الكبار!دركهاكما،وأضدادها

الظاهر.سلوكهمفيعليها



..ماالرعهالنفص!ك..!

الإنقادية:الاقتاعمةالمرحلة+2

وهي،بعدهاوماعضرةالخامسةالىعشرةالحاديةسنمنتبدأالمرحلةوهذه

المدرسةمنجزعاَتأخذوقدالمتوس!والمرحلةالابتدائيةالمدرسةنهاياتنستفرق

والفروق،الفرديةالفروقمراعاةمنبدولاالغالبفييقعالتحديدوهذا.الثانوية

والثقافة.التنشثةفي

داخلية،اَوجذور،باطناَبعداَويكتسب،السلوكيتأصلالمرحلةهذهوفي

والاجتماعبةالنفسيةوالتعليلات،الخلقيةبالمعانيالحفيفيالوعيمرحلةوتبدأ

والعاطفىالخلقيالمنحىبينبالربطالفردولمدأ،والاتجاهاتوالأخلاقللضواب!

ثقلةمنبالتخففالفرد!دأ،المرحلةهذهفيالنضجاكتمالوعند،منهوالحكمة

التفكيرفيو!ثسرع،الخلقيوالالتزامالضبطمنالقرل!ةوالعائدات،المادكطالاتجاه

السلوكتثبيتويكون.المعنويةوعواقبها،البحبدةوبآثارها،ذاتهافيالأشياءبقيمة

بمبرراتهاوالأنظمةالأخلاقوعرض،العقليةوالمناقشةالحوارطريقعنجميدهو

الصورةتكتملحيثالمرحلةهذهفيأساساَمقصداَالإقتناعويكون.وأبعادها

امماطعلىوعودالطفللُفنأنفبعد،السابفةالمرحلةفيبدأتالتىالخلقية

المنديةوخلفياتهاالمعنويةأبعادهاالمرحلةهذهفييُحطى،معينةوسلوكات

لاستخداميهيءمماممكناَوالتجربدناضجاَالتفكيريكونالمرحلةهذهوفي.والعلئة

بالنظامالتزامهوتحميق،الفردتفهيمفيوالخلقيةالنظاميةوالتراكيبالرموز

.والأخلاق

الالتزاممسؤليةتكون،عليهماوالقدرة،الداخليوالرضا،الاقتناعوبسبب

المرحلة،هذهوأثناء.الحارجيالرقيبعلىالمراقبةولاتفتصر،داخليةوالانضباط

هذهوفي.العقليةومداركه،العضويةتواهوتكئملالبلوغحدالطفليدرك

والنواهيبالأوامرمخاطباَويصير،الفردعلىالشرعيالتكليفيقعالمرحلة
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.الاسلامفيوالسلوكيالخلقيالنظاموفق،عليهاومحاسباَوالتوجيهات

المرحلة:هذهعلىوالنطيفيةالفولبةالضواهدومن

ولع):قال!اللهرسولأن:عنهاللهرضيطالبأليبنعليعن-ا

المععوهوعن،!ستهقظحىالنالموعن،!لغحىالصييعن،للا4عنالفلم

.)1(،!رأحى

استأرنكمافالستأفىدوااطلممنكمالأطفالبلغوارا):نعالىوفال-2

.)2("تبلهممنال!فى

الجنسىالنضجويعنى،الدافقالماء)نزالوهوالحلمببلوغالحكمعُفقفقد

.الأخرىالجوانبفيوا!عمالالنضجيصاحبهوالذى

!ومعرف!اللهرسولأن)عنهمااللهرضيعمربناللهعبدوعن-3

خم!ابنوأناالخندقيومعرضنيثم،يجزنيفلمسنةعشرةأربعابنوهوأحد

.)3(،فأجازنيسنةعشرة

لماالمراهقلدىالمسؤولي!وتحملالتكليفسنالىاشارةالضواهدهذهوفي

.والامكاناتالقدراتمنفيهتوفر

ضال!النبيألىشاباَفتىأنا:قالعنهاللهرضيأمامةأبيوعن-4

:فقال.مهمه:وقالوانزجروهعليهالقومفأقبل.بالزناليأئذن:اللهيارسول

اللهجعلنىواللهلا:فال؟لأمكأنحبه:فال،فجل!:فال،فري!اَمنهفدنا.نه%

(I)انظر،أ!أالمجحنعلىالمتدركوفي،ماعهابنواخرجه،4/056داودا!صق:داودأدرأخرجه

.51Iعى،الأسلامفيالنردوىالنفىعلم:!اطنمقدادوانظرنفهالمرجع

.95:ابورصرة(2)

.5/327البارىخح:حبمالنانظر،البخارىاخرجه+(



..!االرعراتىعك..!

واللهلا:قال؟لابنتكأفتحبه:قال.لأمهاتهميحبونهالناسولا:قال.فداءك

أفتحبه:قال.لبناتهميحبونهالناسولا:قال.فداءكاللهجعلنياللهيارسول

لأخواتهم.يحبونهالناسولا:قال.فداءكاللهجعلنيواللهلا:قال؟لأختك

يحبرنهالناسولا:قال.فداءكاللهجعلنيواللهلا:قال؟لعمتكأفتحبه:تال

الناسولا:قال.فداءكاللهجعلنيواللهلا:تال؟لخالتكأكمحبه:قال.لعئاتهم

قلبه،وطهر،ذنبهاغفراللهم:وقال،عليهيدهفوضع:قال.لخالاتهميحبونه

.)1(،ضيءالىيلتفتالفتىذلكبعد!كنفلم.فرجهوحصن

بالقياسوافاطبةالإقناع!ستخدمالذىالحوارىالأسلوبالحديثهذاوفي

هذهفيتبرزوالتيالحد!دةودوافعهالمراهقغرائزمواجهةفيوخصو!اً،والتمثيل

المرحلة.

النبيحياةفيالرجلكان5:قالعنهمااللهرضىعمربناللهعبدوعن-5

علىفأفصهارؤباأرىأنكعمنبت!اللهرسولعلىفصَهارؤبارأىاذاط!

اللهرسولعهدعلىالمسجدفيأناموكنت،شاباَكلاماَوكنت،!اللهرسرل

مطويةهيف!ذا،النارالىبىفذهباأخذانيملكبنكأن،النومفيفرأيت،!

باللهأعوذ:ألَولفجحلت،عرخعهمقداناينفيهاوإذا،قرنانلهاوإذا،البكركطي

قىعْلم:لىقالآخرملكفلقينا:قال.النارمن

نِعْمَ:فقال!اللهرسرلعلىحفصةفقصتها،حفصةعلىفقصصتها

.)2(،قليلاَالاالليلمنلاينامبعدُفكان.الليلمنيصلىكانلواللهعبدالرجل

(l)236صللنلالنبو!ة!ةاير:صيدنورمحصدانظرالطبرانيوروا.5/652،572(حصدأخرجه.

.1(21)2رتم3/9:ابارىخح،حبراثنانظر،البخارىاخرجه)2(
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وانفعالاتهووعطالشابتطعاتالىفبهاالنبويوالتوجيهالحادثةهذهوتشير

لتلكوالوجدانيالعبادىبالتوجيهالنبويةالعنايةوالى،المرحلةهذهفيالمميزة

المنهجواسننمار،بالآخرةالمرنبطةالبعبدةالثسابدوافعالىنشبركما،الخصانص

هذهفيالخلقيالضبطعلىتساعد،داخليةدافعيةبناءفييسهممما؟لهاالاسلامي

المرحلة.



..!الرع!النفصعلم..!

الدالية:الرتابةمرحلة-3

ومابعدها،عضرةالخامسةفيأي،السابفةالمرحلةنهايةفيالمرحلةهذهوتقع

المراهقاستعداداتتكونحيث،ومابعدهماوالجامعيةالثانويةالمرحلةوتوافق

الاستعداداتهذهاستثمرتف!ذا؟ووعيوقوةتكاملحالةفيوالنفسيةالعقلية

مبكر.وقتمنالفردشخصيةفيالذاتيةالمراقبةبناءأمكن

وتكنسب،عمقاَامممرالخلقيالالتزمبأهميةالضعوريكونالمرحلةهذهوفى

نحومرهفةبحساسيةويشعر،الفردلدىبعيداَومحنى،عطمةتيمةالخلقيةالمبادئ

هذهوأثناء.وآثارهاوضرابطهاأهدافهاحيثمنوعلاقاتهوتصرفاتهسلوكه

تصورعلىتث!تمل،بعيدةمعنويةبدوافعمحفوزةالممارساتتكونالمرحلة

وطاعتهاللهرضاويكون،وحفظهوقربهوعلمهو)طلاعهالخالقلعظمةواعتحضار

والسلوكية.الخلقيةالفرداتجاهاتفيوالمؤثرةالفاعلةالأساسيةالغاياتمن

بالرعيالمرتبطالداخليالذاتىفالمراقب؟ذاتياَفيكونبالمسؤوليةالشعورأما

فلايخطو،وضبطهاومراقبتهاالنفسمحاسبةعلىيعملالذىهو،الخلقيبالنظام

ذلك)ذنبعدالاعطمأأوبسيطاَمسلكأولايسلك،كبيرةأوصغيرةخطوةالفرد

الرقيب.

متعددةبأساليبيتمالمرحلةهذهالىللوصولوتأصيلهالسلوكوتثبيت

أعدائه،وتعدد،زلأتهوكثرة،حيلتهوتلة،وجهلهالخلوقضعفاظهار:أهمها

علمهوسعة،الضاملةواحاطته،الخالققوةواظهار،عمرهوقصر،أجلهوقرب

بهذهالمستهديةبالأجواءالمترليوربط.لهمومحاسبته،لخلقهومعيته،واطلاعه

وعملاَ.علماَبهاالمتأثرةالمعاني

مرتبةفيهاالفردويتبوأوأعمقهاوأشملهاالمراحلأرفعهيالمرحلةوهذه
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ومؤثراَ،اتجاهاتهفيومحكاَ،سلوكهنيوفدوة،حياتهفيمطمئنأويكون،عالية

ونظراته.مواقفهفيوعميقاَ،وتوجيهاتهبأوامره

:المستوىهذاعلىالتطيقيةالثمواهدومن

منوحعملونقرآنمنمنهوماثلوادأنفيلكونوما):تعالىقال-ا

فىدرةمقالمنوبكعن!مزبومافهدفضونإذد!وداَعلكمعاإلاعمل

.)1(!مبينكيابفيإلاكبرولارلكمنأصفرولاالسماءفيولاالأوض

كاناللهإنوالأرحامبهدساءلونال!ياللهوالقوا):تحالىوتال-2

.)2(!ونياَعلبكم

أن-المشهورجبريلحديثفي-عنهاللهرضالخطاببنعمروعن-3

كأنكاللهتعبدأن5:ا!فقاالأحسانعن!اللهرسولسألالسلامعليهجبريل

.r()،وواكهف!نتراهتكنلمف!نتراه

كثيرةلأمورالأمةوتعليم،الصحابةتعليمسياقفيالحديثهذاجاءوقد

الدين.مراتبأعلىوهوالإحسانومنها

حيثمااللهالق):قال!اللهرسولعنعنهاللهرضيذرأبيوعن-4

.)4(،حسنبخلقالناسوخالق،تمحهاالحسدةالسيئةوالبع،كعت

بحثهلماأوصاه!النبيأنعنهاللهرضيجبلبنمعاذعنأيضأووُووى-5

.16:رونىصرة(1)

.ا:النصاءمررة)2(

.571110581ةالنوويثرحهملمسحح،النروىانفلى،ملمأخرجه+(

.2(0)53رقم6/221:الأحوذى!ة،المباركفورىانظر،سحححنحدثوقالالرمذىأخرجه)،(
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.)1(،أهلكمنبئراوجلمنثستحيكمااللهمناستحي):فقالاليمنالى

عمروكان،وسلمعليهاللهصلىالنبيبهماوصاهعنهاللهرضىمعاذامتثلوقد

معيكان:فقال،امرأتهفعاتبته،شىءمعهوليسفقدم،عملعلىبعئهقد

وجل،عزَربهمعاذأرادوانما،شيءأخذمنويمنعنيعليَيضيقمنيعني،ضاغط

.الناسالىتشكوهفقامت،رقيباَمعهبعثعمرأنامرأتهفظت

:المثسهورحارثةحدبثوفي-6

حقأ.مؤمناَأصبحت:قال؟أصبحتكيفياحارثة:لهقالط!النبيأن"

عننفسىعزفتاللهيارسول:قال.حقيقةقوللكلف!ن،ماتقولانظر:قال

وكأنى،بارزاَربيعركأالىأنظروكأني،نهارىوأظمأتليليفأسهرتالدنيا

كيفالنارأهلإلىأنظروكأنى،فيهايتزاورونكيفالجنةفيالجنةأهلانظر

.)2(،تلبهفىالايماناللهنورعبد.فالزمابصرت:قال.فيهايتعاورون

قالرجلاَوصى!النبيأنعنهاللهرضىأمامةأبيحديثمنورُوكط-7

.I(3)لايفارقانكعضيرتك!الحيمنرجلينمناستحياءكاللهمناستحي5:له

العلومجامعكتابمناخمبسناهاوقد،العمليالجانبفيالداخلةالآثارومن

عليه:اللهرحمةرجبلابنوالحكم

نأبملمك:قال،البصرغفنعلىبهيستعانبما:اللهرحمهالجنيدسئل-8

.ماتنظرهالىاسبقاليكاللهنظر

ينشد:حنبلبنأحمدالإماموكان-9

.361عىوالحكمالحلومجامع:رجباينانظر،ابزارأخرجه(1)

i.3عىوالحكمجاعالعلوم:رجبابنأنظر)2(

.31،32صالسابقالمرجع)3(
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تقلفلا!ومأالدهرماخلوتاذا

رفيبعلىقلولكنخلوت

ساعةيففلاللهولامْحسبن

يفيبعليهما!خفىأنولا

الكواكب.الاماء!انا:لهاوتالنفسهاعنأعرابيةبعضهمراودوقد-51

مكوكبها؟أين:قالت

وهو،الثالثالخلقيالمصتوىفيتقعالأعرابيةأن-هنا-ذكره!جدرومما

،الأولالمستوىفي!عراودهاالذىالرجللمدوبينما،الذاتيةالرقابةمستوى

منالخارجيةوالرتابةبالسلطةيتأثرالذي،الظاهريالانقياديالمسثوىوهو

.الناس

عنهاللهرضيالخطاببنعمرمعخرجت:قال،ديناربنمالكوعن-11

شاةبعنيياراعي:ممتحناَعمرلهفقال،الجبلمنراعبنافانحدر..مكةالى

فقال.الذئباكلهالسيدكقل:عمرفقال.مملوكإني:فقال.الغنمهذهمن

منفاشتراهالمملوكمعغداثمعنهاللهرضيعمرفبكي؟اللهفأبن:الراعي

فيتعتقكأنوأرجو،الكلمةهذهالدنيانيأعثقتكلهوقال.وأعتقهمولاه

.1()الآخرة

الإسلاميالمنهجحرصعلىتدلوهيجداَكثيرةالمستوىلهذاوالضواهد

مسألةالمسألةأنالىتشيرأنهاكما،اليهاالأفرادوتو!يلالمرتبةهذهتأسي!على

فقط.وتصورعلممسألةلامرهفةوحساسيةشعورىعمق

.1/861:الا!مفىالأولادتر!ة،علواناللهعدانظر)1(
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يصلونالأفرادكلأنومابعدهاعث!رةبالخامسةالمرحلةلهذهتحديدناولايعني

نحوالمرهفةوالحساسية،سلوكهمجملىالذأ-ليةالرقابةعندهمفتوجد؟اليها

هذاالىللوصولقابلةوالعقليةالنفسيةالاستعداداتأننعنيوانما،أعمالهم

ذلك،يحققبماالمزودةالتربويةوالبيئة،الصحيحبالتوجيهحظيث)ذا؟المستوى

سلوكهوليقىذلكبحدماأوالثلاثينأوالحشر!سنإلىيصلقدالفردف!نوالا

أو،المحدودةالاقتناعيةالصبنةذات،الثانيةللمرحلةالخلقيةبالسماتمطوعاَ

المادية.الانقيادبةالصبغةذات،الأولىالمرحلة

ومقاولة:!قويم

النصوصمنوأمثلتهاالزمنيةوحدودهاالمراحلهذهاستقصاءتملقد

وهذاالمرحلةوصفمايياشرمنهاوالشواهدالنصوصهذه.الضرعيةوالشواهد

فيالتربوىالتفاعلوأنواعوالأخلاقالوجدانبناءكيفيةمايصفومنها،قليل

تفضيلالىينبهوهذا،اكئروهو،المراحلمنمرحلةكلفىالخلقيةالتنمية

تطيقياَ،عملياَتعاملاَوالسلوكيةالخلقيةالقضايامعالتعاملالاسلاميالمنهج

السياقخلالمنالخلقيةالمراحليعرفأنالباحثويستيم،التندرفىلايغرق

وفلسفتها.أسسهاوفهمالتربويةالتطبقاتبينفيجمع؟التربوي

القديمفيالخلقيةالظاهرةتناولتالتىالمدارسعلىيغلبالذىوالمنحى

وغيرهم،والاجتماعالنف!وعلماءوالمتكلمةوالمناطقةالفلاسفةمن،والحديث

الاهتمامدونوالتعليليالتنطركلطالجانبفيتبحثحيث،الفلسفيالمنحىهو

بهذاالاسلاميةالمدرسةتفردأسبابأهممنولعل.والتربويةالتطيقيةبالوجوه

خالقمصدره،ومحددأقاثماَنظاماَالاسلامفيالخلقيالنظامكونهوالمنهج

الكاملة،والحكمة،المهيمنةالسلطةولهالمطقالشاملالعلملهالذى،الإنسان

زمن،الىزمنومن،لآخرمجتمعومن،لبلدبلدمنيختلفنسبياَنظاماَوليس
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هذانضركيفياتعلىالاسلاميالمنهجو-سكز.ونظراتهمالبشرأهواءوتحدده

تعميقوكيفيات،أفقيةبصورةافتلفةامالاتعبرالمتعلمفيوتنميتهالنظام

والمراحلالمجالاتهيونلك،رأسيةبصورةالمننابعةالمراحلعبرالنظامهذاونأصبل

المتربين.مستوياتبسببهوتختلف،المربينقدراتفيهاتتفاوتالتي

في،لياجبه"طروحاتبعضالىالنفسيالنموعنحدبثنافينحرضنالفد

تتعلقاستعداداتمنالمراحلهذهفيالطفلومايحكم،المعرفيالنمومراحل

الخلقيةالأحكامالنموعندراستهفيبياجيهتناولوقد.المعرفيةوالقدراتبالنضج

واكراحاتهتحليلاتهوتعتبر،أخرىالىمرحلةمنبهاالالتزاموأساليبالدلعند

الأساسيةبالمفاهيمملتصقًاالنموعننظريتهوجوهمنوجهاالخلقىالنمومجالفي

النمرفيبمراحلخرجفقد،ومراحلةالمعرفيالنموحرلدراساتهمنالمستنتجة

تجريديةقدراتالىللوصولالفردفيهيتدرجالذى،المعرفيللسفمتخضعالخلقي

النموفيودقةشمولاَممثرنظرةوطورذلكبعد)1(كولبرججاءوقد.مستقرة

وسنتعرض،بياجيهبهاقالالتيالمعرفيالنمومراحلعلىأساصا"مبنيةوهيالخلقى

بنظرةونقارنهما.الخلقيالنموعنالنظرتينتلكمنكلعنمةالىلهةليفيما

الإصلامي.المنهج

عنمدوناتهخلالومن،المعرفيالنموفيدراشهخلالمنلماجيه)2(ررى

يسبقهما،ال!ولةفيالخلقيللنموواضحتينمرحلتينهناكأن،الحلقىالنمو

تقابلوهي،الخلقيةوالقراعدالنظامعنشيئاَالطفلفيهالايحيمبكرةمرحلة

هما:الرئيستانالمرحلتانوهاتان.قليلاَتزيدأوعندهالحركيةالحسيةالمرحلة

.221عىابريوىالنضىعلم(سايات:عدسالرحنوجمدشقالدينصانظر1()

Johnأنظر)2( .H Flavell , The Denelopmental Psychology of Jean Piaget

!ه2مو-.792
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وهىالعاشرةسنقبلوتقع:القسريةالانقياديةالأخلاقمرحلة:الأولى

نأوررىمستقبلأمقوداَال!ليكونالمرحلةهذهوفى،والشكليالمنظرمتأثرة

الخالفةعلىويحكم.ونظمهاالسل!قرانينالىءسجعفبهاوالانصافالحقتحديد

ومنطلقاتها.أبعادهاخلاللامن،وشكلهامظهرهاخلالمنوالنظاميةالخلقية

الذىفالشخص؟ومقاصدهالخالفنيةخلاللامن،الخالفةكميةخلالومن

يكسرممن-نظرهفى-جرماَأكبريعد،قصددونبالمصادفةكوباَا05يكسر

أوفقيرلمساعدةالنقودمنجمعاَبسرقالذىوالشخمى.واعتداعاَعبثاًواحداَكوباَ

حاجة.دونلنفسهرباطاَأوثمريطأيسرقممن-عندهذنباَأعظم،جائع

عشرةالحاديةأوالعاشرةفيوتفع:الطوعيةالتعاونيةالأخلاقمرحلة:اننة

دوافعمجالفيفهمهو!طور،استقلالية!عرالدليكونوفيها.ومابعدها

الثسكليالجانبمنأساسعلىلاالخلقيةالمسالكالىفينظر؟وحوافزهالسلوك

ذلك.خلالمنعليهاويحكم،افعوالدوالمفاصدالىيتجهبل،فقطالخارجي

الرئيسةالمراحلحول()بياجيهطرحهعماكثيراَلمتعدفلم)1(()كولبرجأما

عْديدفيجيد)سهاملهوكان،الخلقيةوأحكامهتحليلاتهفيال!لبهايمرالتي

مختلفةمناطقفيالمجالهذافيالدراساتتعميموفى،الخلقيللنموامممرمعالم

61و01بينكانوا،الذكورمنطفلأ75علىدراسةفيسنةا2أمضىفقد

مثل،متعددةبيئاتفيالخلقيالنموببحثتامأنهكما،الدراسةبدأعندماسنة

تعريضاستخدمهاالتيالطرقومن.وتركياوالمكسيكوتايوانوكندابريطانيا

رأيه،ليقولال!لعلىتسردمنتقاةوأحداثقصصعبر،صراعيةلمواقفالأطفال

الموقففيالممكنةالبداثلبينالاختيارعندالتعيلمععليهاحكمهويصدر

الصراعي.

(tانظر)Pp" alia and Oldes , A Child' s World In Fancy Through Adoles

434.-431Cence , PP
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:ثلاثالىالخلقىالنمومراحل()كولبرجويقسم

:(سنواثا5-4من)الخلقيماثبلالمستوى()1

ومايريدهالخارجيةالسلطةعلىالمرحلةهذهفىالخلقيالتركيزويكون

،العقابلتجنبلهاوينقادبالأخلاقيحتفظهناوال!ل،عليهالآخرونويفرضه

درجتين:أونوعينالىوتنقسم،الثوابنيلأو

:العفابمنخوفاَالطاعةا-

نأيمكنمالذىاالسؤالمعمتماملأالخلقيالسلوكيمارسهناوال!ل

تجنبأجلمنوالنظمللأوامرينقادونالمرحلةهذهفيفالأطفال،؟لىيحدث

.العقاب

والمنفعة:السرورلجلبالطاعة-2

فيويضع.لهخاصةمنفعةمنعليهمايترتبلماوالنظمللقواعدينقادال!ل

المقابل.فيخرونالآلهسيقدمهالذ!ما-الانقياددورممارسةعند-اعتباره

:(سنةا3+01)للمبادئالعرفيالام!المستوى)ب(

منعليهمالثناءورويدون،الآخر-شارضاءالىالمرحلةهذهفىالأطفالويتجه

منيضحونهوما،الآخريننظراترواعونلازالوافهم(والرأىالشأنأصحاب

ذاتية.وقيمة،داخلياَبعداَالمعاليرهذهلماعطاءبدأواذلكمعلكنهم،معالير

السلوكواختيار،السلطةتضعهاالتيوالمعاليرالنظمفيالنظرعلىقدرةولديهم

المعالير.تلكمعليتلائمالمناسبالجيد

درجتين:أونوعنالىالمرحلةهذهوتقسم
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بهم:الطمةوالعلاقةالآخر-فىفقةعلىالحصول-3

الآخرينووضيأن-سيدفهوأومقبولطيبأناهل:يتساءلهناوال!ل

كيفيةعنفكرتهيطوروأن،الاَخرينمقاصديتفهمأنويستطع،معهمويتساعد

الخلقي.السلوكخلالمنومقبولةطيبةلمكانةالوصول

السلطة:لرغبةالاستجابة+4

،والنظامللقانونبحاجةنحن)يقولال!لحاللسانالمرحلةهذهوفى

والتزامه،للسلطةاحترامهالدلعلىويتضح،بواجباتهمالناسيهتمأنيجب

القائم.الاجتماعيبالنظام

:(فوقفماا3)للمبادئالداليالقبولمستوى)بر(

هناالفردويدرك،النموذجيةالخلقيةللصورةوالمطابقالمحددالمستوىهووهذا

كما،بينهماالاختيارقراراتخاذويحاول،آخرمعاجتماعيمعيارتعارضامكانية

طبيعةوكذلك،ذأ-ليداخليهوالمستوىهذافيوالانقيادالتحكممصدرأن

وأمتبادلتينبطريقتينالمرحلةهذهترىأنويمكن.الخلقيللسلوكالتحليلات

متحاقبتين:

الحروالقبول،الفردوحقوق،الاجتماعىا!دمفاممإلىالاتجاه-5

.للقانون

اكثرية،لقيمةوبنظر،منديةالتفكيرطريقةنكونالمرحلةهذهوفي

حاجاتبينالتعارضاحتمالأنالفردادراكمع،ومصلح!هالمجتمعوحقوق

الالتزامهوالطويلالمدىعلىوالأضمنالأولىلكن،قائمالنظامومبادئالإنسان

الاجتماعى.والعرقبالنظام
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ال!الي:التوجه6+

علىالتعويلدون،صحيحأمارواهوبفعل،وقناعاتهذاتهمنينطقهناالفرد

الذاتية،لمعاليرهوفقاَيسلكفهو،الاَخر!بآراءالتقيدودون،النظاميةالقيود

مخالفتها.عندالذاتواحتقار،الضميربتأنيبويثسعر

)بياجيه(نظرية،الخلقيالنموعنالنظريتانهاتانتبينهفيماالنظرامحانوعند

الخلقي،النمومراحلعالجتالتيالنظرياتأشهرمنوهما،()كولبرجونظرية

ووجوهكبيرةشبهوجوههناكأننجد،الأطفالعندالخلقيةالأحكاموتطور

فيماأشرناوقد،الخلقيللنموالإسلاميالمنهجرؤيةوبينبينهماكبيرةاختلاف

لهوهذا،بيئياَنسبياًوليسأصلثابتنظامالاسلامفيالخلقيالنظامأنالىسبق

والحكم،اليهاالنظرفىالفردثباتعلىالمؤثر،والقيمالمبادئثباتعلىكبيرأثر

مراحلعبرللفردالثابتةالمبادئهذهاكسابطريقةفياختلافمع،خلالهامن

.نموه

منلاتتم،الاسلاميالمنهجفيالخلفيالنموقضيةمعالجةأنالىأيضاَوأشرنا

التربويةالتوجيهاتخلالمنتتمبل،الغالبفيالفلسفيالنظرىالطرحخلال

فلسفيتطيقينفسيعلمأنهنقولأنويمكن.ذاتهالتعليمخلالومن،والعملية

.آنفيوالنظريةالعمليةبغيتهفيهيجدفالمربي،واحدآد!في

الاَتية:والاختلافالتضابهوجوه-ماذكرناالىاضافة-ونجد

النمو:معدل+ا

منعددعلىتتوقفلأخرىمرحلةمنالأنتقاليهايتمالتيالسرعة)ن

منها:العوامل

والشكلالمادةلأسرللخضوعيميلونسناَالأصنرفالأطفالالزمنيالعمر)أ(
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أما،والمنطقالاستدلاللمسنوياتأتربيكونونمناَاكبرالأطفالبينما،والقوة

المتأخرةالدولةخلالفتكتسبوالاتجاهاتالمفاهيمفيالعلياالمستويات

النسقفىالأخرىبالنظرياتالاسلاميالمنهجتضابهلنايفسروهذا،والمراهقة

وفقللمراحلبالنسبةالأمركذلك،مرحلةلكلالمحددةوالأعمارللمراحلالزمني

تسبقالقسرىالانقيادىالطابعذاتفالأخلاق؟الخلقيللنموالأخرىالنظريات

يسبقالعرفيوالامحثال،،بياجيه)عندالتعاونيالطوعيالطابعذاتالأخلاق

.،كولبرج)عندالعكسولايحدثالداخلىالذاتيالقبول

الحفليالنموبينوثيقةعلاقةهناكأنالمعلرمفمن:العقليةالقدرة)ب(

وجودعلىتتفقياتوالنصالمناهجمعظمأنالواضحومن،الخلفيالنمووتدرج

وأهميتها.العلافةهذه

الدلونضجبعالخلقيالنمواستثارةالىتهدفالتيالخلقيةالتربية)ب(

هذهعلىالاسلاميالمنهجويؤكد،أخرىالىمرحلةمنالانتقالعلىومساعدته

ال!لقدرةيثبطممااهمالهاويعد.عليهالأخرىالنظرياتتؤكدكما،المسألة

ذلكومنأطوللفترةمرحلتهفيبقائهو!عزز،أخرىالىمرحلةمنالانتقالعلى

الخلقيةالمرحلةفيالدلمحاسبةإلىوالمربينالآباءاتجاهأن-المثالسبيلعلى-

وقعالذىوالخللالعطبمقداروعلى،الخارجيالشكلعلىوتركيزهم،الأولى

هذاويثسجعيعززودواخلهمقاصدهالىالرجوعدون،الخطئالفردأوالدلمن

عقابأ-قصددون-حبرلدواةاهراقهعلىالدلعوقبف!ذا4الدللدىالاتجاه

ذلككان،وعدواناَقصداًقلمهمنحبربنقطةرشقالذىأخيهمنوأنكىأشد

المرحلةفىالجديدةللمبادئتفبلهبط!فيوسبباً،مرحلتهفيمكئهتطويلفيسبباَ

الصدقسلوكعلىيزكد-أشرناكمامثلاَ-الاسلامىالمنهج،نوهكذا.القادمة

ولولذلكتعليمهولايؤجل،الأولىالمراحلفىال!للدىمفهومكيركانولو

متوفر.غيرالضاملالفهمكان
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المراحل:ثعابع+2

المنهجففي،الخلفيالنموبهايمرالنيالمراحلظهورتتابعفيثباتهناك

نمهدالاكناعيةوالمرحلة،الاخناعيةالمرحلةتسبقالانقباديةالمرحلة،الاسلامى

أن-الزمنيالسلموحسبالعمرمفي-ولالمتصورالذاتيةالرقابةمرحلةوتسبق

والانقيادالماديالتصورقبلللأخلاقالضموليوالادراكالباطنيالاقتناعيحصل

.والإيمانالداخليةالقناعةقبلالذاتيةالرقابةولاتحدث،لهاالثم!كلي

اظالقة6الماد+3

السلوكتحسينأنعلىتؤكد،الأخرىالنظرياتوكذلكالاسلاميالمنهج

والمدرسة،كالأسرةالاجنماعيةالمؤسساتفيالخلفيةالترلمةخلالمنينمالخلقي

التربيةفمنهج.جذرياَوأحياناَ،واسعاًاختلافاًذلكعْقيقكبفياتتختلفلكن

منلتراوح،التدرجاتمنمجموعةمنكألف،،كولبرج"لنظريةوفقاَ،الخلقية

المرييأوالمعلمويقوم،متناقضةأوصراعبةأفكاراً)1(ولتضمنالمعقدالىالبسيط

لد.مم،الخلفيالنمواس!مارةبهدفوذلك4بحر!ةوالأفكارالتدرجاتهذهبمناقضة

وهذا.والردالأخذفرعىويتيح،الشكدولدالذىالصراعيالموقفخلالمن

غيرنسبيةأمورالأخلاقأنوهيسابقاَاليهاأشرناالتيالنظرةمنمتولدالاتجاه

ثابتة.

الطالبفيولا!نيذاتهاالأخلاقمناقشةالىالتطرقفلا،الاسلاميالمنهجأما

و!ني،وجهمنوحِكَمِهابأبعادهاالارتباطالطالبفيمني)نهيل،فيهاالتش!كك

وكلها،بحسبهامرحلةكلفيذلكوكم،آخروجهمنلهاوالخضوعبهاالثقة

الثباتخصائصتكتسببذلكوأنها،ريانيالأخلاقهذهمصدرأنعلىتؤكد

.والثوازنوالفطريةوالعالمية

.261عىالنريوىالنذسعلمأطحمات:عدسالرح!نومحدتوقالد!محيانالر()0



..الةعر!النفسعلم..!

اليقافيالتحثز+4

وعالمبةأصبلةأسسالا!ميالمنهجفيالخلفيالمبدأعلبهابرنكزالنيالأسس

المرحلىالقالبوكذلك،خةعلىلفئةمتحيزةأو،معينةببيئةمحكومةوليست

معوالمششركة،كولبرج"نظرةبينما،بهوينصبغالمبدأهذايستدخلالذكماللنمو

الىأدىمما،منهاونبعت،الديمقراطيةبالبيئةتأثرتمرتكزاتهافي،بياجيه)نظرة

منأئرأوضحولعل،الختلفةالثفافاتعبرالثباتوفقد،الثقافيالتحيزمننوع

الفرديستدخلهاالتيالاجتماعيةوالالتزاماتالقيمعلىتقومأنهاالتحيزهذاآثار

هووهذا،عليهاواضحةوالديمقراطيةفالفردية،حريمقراطيوسطوفى،بنفسه

جودتها،مع،كولبرج"فنظرية.الغربيةالثقافةوطابع،الغربيالتوجه

الحضارةخصائصببعضالتأئرمنتنفكلمأنهاالا،مقترحاتهابعضووجاهة

لها.والتحيزالنربية

لداهيةا-5

ذلكالىالنفسيةوالحاجة،والمؤثرةالمطقةوصفاتهربأسمائهبالخالقالايمان

إلىأدىمما؟المبدأهذامعيتفقبماالمراحللينيالاسلاميالمنهججعل،الايمان

الخلقيةالمراحلعبر،الحفزوأساليبالدافعيةطبيعةفيجوهريةفروقوجود

مرحلةالأسلامىالمنهجفي)نبل،الأخرىوالنظرياتالإ!ميالمنهجيينالختلفة

واليقين،الخالقمراقبةعلىللالتزامالدفعفيهايتركز،مستقلة-رأيناكما-ثالثة

.،الذاتيةالمرافبة"مرحلةأو،الاحسانامرحلةوهى،واطلاعهبعلمه

تعدهابلبالألهاتلقيولاالقضيةلفذهتتعرضفلا،الأخرىالنظرياتأما

النمر.دراسةسياقفيتبحثهاأنولاترى،وحاجاتهاالنفسعنخارجاَأمرَا

انطلقتالتيوالفلسفبةالفكريةللأسىالتحبزمننوعاآخرلنال!ديأيضاَوهذا

.النظرياتهذهمنها



الرابعالباب

التربوجم!التفاكل

وفيه:

التفاعلوأنواعأساليب-

الفغالالمردىخصائص-





..ايريويا!اعل..

التربويالتفاكل

!

مدخل:

العمليةطرفيبيننفصيوتجاوباكمناعحدوثهوالتربويبالتفاعلالمقصود

للطرفوالسلوكيةالمعرفيةالثانىالطرفلاستجابةيؤدى(والمتعلم)المعلمالتربوية

به.وللتأثرالأول

العمقيعك!حيث،التعليميةالعمليةفىمهمأعنصراَالتربوىالتفاعلويمثل

البعيدالمدىويعكس،للمتعلمالمنقولةوالخبراتالمعلوماتتكنسبهاالتىوالحيوية

وبدون.التربويةالعملبةفيالإسراعالى)ضافةهذا،وتطيفاَاستيعاباَالمتربىلأثر

بينهلافرقرسمىموظفالىويتحولالانسانيةالتربويةصفتهالمعلمبفقدالتفاعل

بينهفرقولا،اليوميةوالمعاملاتالأوراقمعللتعاملطاولتهالىيجل!مىمنوبين

انبل،والآلياتوالطرقالمبانيمع-مرضوعاتهفي-يتعاملالذىالمهند!روبين

.ْيناشهابماموضوعاتهمامعيتفاعلانالطرقومهندسالأوراقموظف

من-الأحيانمنمحميرفي-يعانونوغيرهمودعاةومعلمينآباءمنوالمربون

استجابتهم،عدمومنمدعويهمأوطلابهمأوأولادهمفيالتأثيرعلىالقدرةعدم

أهمومن.فيهموالتأثيرالمرىلينويحولونويعرضون!اندون-أحياناَ-انهمبل

معالئفاعلعلىحرصهلمدىالمربىاختبارالشكوىهذهلمعالجةالركائز

فيجوهريةخطوةأولوهذه.معهحيةجيدةعلاقةقامةYواهتمامهالمتر.ى،

التأثير.طريق





!..ا!رلوىا!امحل..

وتواعدهافاعلحدوثلفسهرنظرياتبعض

التىوالخلفيات،التفاعلحدوثأسبابتبينالتيالنظرياتمنعددهناك

بينأو،وجماعةجماعةبينأو،وفردفردبينوتجاوباندماجفياموراءتكمن

Exchange)التبادليةالنظريةمثل،وجماعةفرد Theory)التوقعيةوالنظرية

+!+(xpectation!بحضاستخلاصالنظر!اتهذهبعضخلالمنويمكن

نأعلى،التربيةنيوالاندماجالتفاعلعمليةعليهاتقومالتيوالمبادىءالقواعد

هذهأضلالبث!ريةالنفسلطيعةالشاملالفقهعلىالمبنيالإع!لاميالتربوىالمنهج

هذهبعضالىهناونسمبر.التطيقىالجانبفيوخصوصاَوألراهامبكرأالمبادىء

والقواعد.المبادىء

العلاناتفيال!بادلناعدة

يعتمدلينهماوالتفاعلطرفينبينالاتصالوحرارة،التجاوبحصنان

منطرفكلمايمذلفدرفعلى،العلافاتفيالنبادل)مفهومعلىكببراَاعنماداَ

أعلى.الىوتتصاعدالعلاقةتقوم،الآخرالطرفنحووش!اعرهومالهجهده

تجدأنالقليلمنفليس،اليوميةحيلألهمفيالناسيننتستعملالقاعدةوهذ.

.بكذاسأجازيهولذلكبكذافلانكافأنيأو.كذافلانمنوجدت:يقولمن

المعاملة،جزاءعليهفيثني.رائعاَكانلقد،منهممضازةمعاملةوجدتلقد:يقولأو

مننهىفهذا.السرورويمعثالنفس!!حالبهالحدالث)ن:!ولأنذلكمنوأبمد

.التجاوب

فيمتعددةوجوهالقاعدةولهذه.النا!ريننفائمةالعلاقاتفيالتبادلفقاعدة

والمشنرىسلعثهيعطيفالباثع،المراتفا3والشراءالبيع!مالتجارةففي.ا!تمع

هذادونوالمفبولةالناجحةالتجار!ةالعلاقةتتصورأنولاكلكن،نقوده!دفع

كالعاريةالمؤقتالمادىالتبادلوفي.الطرفانو!سلكهبهيقرتبادلوهو،التبادل



..الرعر!النفسعلم..!

استعارلمنمدينأنهوالمقترضالمستعيريحسأنلابد،الناسحياةييسرمماوالقرض

هذافيهاوودالتىالفرصةعنويمحث،ويحرصيتحرقوقد،أقرضهأومنه

يفترضوالمعيرالمقرضف!نالمقابلوفي،بسيطاولوكاناليهأحسنمنالىالجميل

ذلكبينَوقداليهالحاجةعندالمستعيرأوالمقثرضمنالجميلورذوالمعونةالخير

.!اللهرسولاليهووجه

اسعحافى:)من!اللهرسولقال:قالعنهمااللهرضىعمراللهعبدفعن

إليكمصنعومن،لأجهعوهدعاكمومن،فأعطوهباللهمألومن،فأعي!وهبالله

قدأنكمثرواحىلهفادعواطد!فئونهتجدوالمفمان،ف!فعوهمعروفاَ

(.O)،تموهكافأ

،الزيارةوردفالز!ارة،الاجتماعىوالتعاون،الاجتماعيةالعلاقاتفيوهكذا

منها،أحسنأوبمثلهاوردهاالمعنويةأوالماديةوالمساعدة،الضيافةوردوالضيافة

الأ!لفيالقائمةالاجتماعيةللأنشطة!ور،وغيرها،كلهاالسلاموودوالسلام

ولاتؤتىالعلاقاتوتتصاعدولاتنموولاتستقيمالعلاقاتفيالتبادلقاعدةعلى

التبادلبهذايطالبوالضرع،والتجاوبالتبادلفيهايحصللم)ذاثمارها

.وبؤكده

.()2(ردوهاأومثهابأحسنفحيوابتحيةحمتموإرا):تعالىقال

والتقاربالألفة-الشرعوفقسارتاذا-القاعدةهذهعلىويترتب

الله!رسولقالكماالمتبادلةوا!بةوالتقدورالاحترامعليهاويترتب،والتعاون

عنه:اللهرضىهر-سةأبىعن-الجمعبلفظ-

.(2671)،رتم12013:داودألومق،ألرداودأنظر،داودأيوأخرجه(1)

.68:ءلنااصرة(2)



!..ا!رلويا!امحل..

.1()تحابوا،لهادواا

د!هبالهدةظندهادواا:قال!النبىعنعنهاللهرضىهرووةأبىوعن

.)2(،داةفرمندقولوكاودهاجاوةولاتحقرن،الصدووحر

لاا:!اللهرسولقال:قال-أضاَ-عنهاللهرضىهرروةأ!وعن

)رادىءعلىأدلكمأولا،لمحابواحتىوحؤمنواهـمثواحتىاطلةلدخلوا

.)3(،سكمالسلامأف!اثواىلبنمظتموه

فبقدر،بالأبناءالآباءعلاقةمثلبالمترلينالمرينعلاتةذلكعنولاينفك

وبقدر،وشفقةرحمةمنوليذلونونفقةورعايةعنايةمنللأبناءالآباءما!دم

حالأ-الأبناءهؤلاءمايعيدبقدر،وحمايةومعرنةنصرةمنأبناعممبهمايحبطون

الأبأوفالأم.للجناحوخفضاَومعروفاَوطاعةبراَوالبذلالعطاءهذا-ما3أو

لهم،الأشباءاختيارو!حسن،أسمائهماختياروحسن،وأولادهببيتهيعنىالذى

وتربيتهم،تعليمهمفيوجهدهوقتهمنو!بذل،وترتيببعنايةعليهموكفق

ولينواليسربالأنسوحيطهم،ومحبةورحمةحنانمنحتاجونبماوورودهم

سلوكعلىذلككل!عك!بل،هباءَجهدهولايذهب،أملهاللهلاخيبالمحاملة

.الآباءتجاهالأبناء

كرهاووضتهكرهاأمهحمتاحسالاَبوالديهالانسانووص!اأ:تحالىقال

برثالسنةأربينوبلغأث!دهبلغإراحتىث!هراَلحونوفصالهوحمله

.)4("وَالِدَئوعلىعلنأنعمتالتىنعمتكأدكرأنأوؤغي

dui..االحدثرقم356/:المنصاطامعسمح،ايبمنى1() c r:.حسن

وضه،ووصاوسهعه:الصدرحرومنى،603T/:الأ!وذىتحنة،المهاركنورىأنظر،ا!رم!ىأخر-)2(

اللحم.قللمحظم:فرص،!ضأولصعفلق:

.85()2اطدث3ر32،عىالصاطىر!افى،ابروىأنظر،سلمأخرجه+(

.51:الأضافصورة()4



..الرعر!النفسعل!..!

العلاقةتلكتعاملهفيويظهر،ذلكعلىيؤكد:!اللهرسولوكان

أهمها.عنفضلاَالأعمالأبسطفىالتبادلية

ودلاَوهدياسمتاَأشبهكانأحداَمارأيت:قالت:عنهااللهرضىعائضةعن

فأخذاليهاقامعليهدخلتاذاكانت،عنهااللهرضىفاطمةمن!اللهبرسول

بيدهفأخذتإليهقامتعليهادخلاذاوكان،مجلسهفيوأجلسهاوقبلهابيدها

)9(.،مجلسهافيوأجلستهفقبلته

المنأوتقتيرهاأوالنفقةوعدم،والجفاءوالقسوةفالشدة،بالعك!والعكس

البنت،أوبالإبنوالاستهزاءوالسخرية،والتعليمبالتربيةالعنايةوعدم،بها

الوسطعقالوالديفصلاناللذان-والبعدوالغفلة،والطردوالنبذوالإهمال

الإهتماموعدموالشدةالجفاءالىيؤدىذلككل-الابنفيهيعيشالذىاقربوى

رسولذلكالىأشاروقد.الأبناءقبلمنالآباءعبىوالقسوةوالبعدالنبذويورث

لايُرحم.لا-سحممن:قالعندمااليهينتبهلمن!الله

وعندهعلىابنالحسنط!اللهرسولقئل:قالعنهاللهرضيهر-سةأبىفعن

ماقبلتالولدمنعشرةلىان:الأقرعفقال،جالساَالتميمىحابسبنالأقرع

.)2(،وُوحملالاوَوحممن):قالثم!اللهرسولاليهفنظر.أحداَمنهم

وأأبناثهممعبهويتحاملونمالمذلونهأنالمربونيحسبأنفلابدوهكذا

محهم.تحاملهموطريقةوخصائصهمصفاتهمفىحينبعدولويظهرتلاميذهم

والأب،لهمسلفاَماقدمتهسوىأولادهامنتتوقعهالذىماالمستهزئةالساخرةفالأم

الامنهميتوقحهالذىمالأولادهالنابذوالمهمل،القاسيوالشمديد،العابسالمقطب

أيضاَ.الرمذىوأخرجه،،17125الحدثرتم5193/:داودأ!سق،،داودأيرأخرجه(1)

.01/044:البارىخح،حجراينأنظر،البخارىاخرجه)2(



!..الراويا!عل..

رسميالمشاعرجافالأحاسي!باردوالمعلم.رجلاهاليهوسعت،يداهاتترفتهما

فيطلابهعليهيكونأن-!يدماذاالمتغافلأوالغافلالعنجهىاللسانساخرالمعاملة

.والاشمئزازوالكرهالرفضسوىشاعرهموفيمسالكهموفيمعاملتهم

ورحمهم،فثمكروهورزقهم،فأطاعوهعبادهوجهعندماسبحانهوالله

طاعتهم.بسببواكرمهمعليهموأنعمأعطاهملهفانقادواووحيهبمنهجه

)1(.!الأحسانإلاالاحسانجزاءهل):تعالىوتال

)2(.(مشكوراسعيكموكانجزاءلكمكانهلىاإن):تعالىوقال

وتنكبواوحاربوه،أمرهوخالفوا،نعمتهوكفروا،عبادهبعضعصاهوعندما

الدنيافىوالحسروالجحيمالعذابجزاؤهمكانالمستقيمالميسئرالحقطريق

النبأ:سورةفيتعالىقال.والآخرة

وقونلاي!5أحقابافيهالابثين+مأباللطاكين،مرصاداكانتجهنمإن)

.(وفاقاجزاء+و!ساتاإلاحمهماَ.ولادرابابرداَفيها

.06:الرحممنصرة(1)

.22:الانانصرة2()



..!الركلرالنفموعل!..!

:!والواجباتالحقوق!قاعدة

معينمجالفيمعينلفردفالحقوقالناسبينالعلاقاتتحكمالقاعدةوهذه

البنتأوالابنفحقوق،كذلكوالعكسأالمقابل!الآخرالشريكواجباتهي

البنت،أوالإبنواجباتهيالأبوحقوق،الأبواجباتهي-مثلأ-

التلميذواجباتهىالمعلمحقوقأنكماالمعلمواجباتهيالتلميذوحقوق

...وهكذا

علىبينهماوالتفاعلالتداخللحدوثضرور!أمرالمعنيينالطرفينبينوالرضا

وإقبالهالآخرالطرفرضاعلىيعتمدوإقبالهالطرفينأحد،ورضامقبولوجه

الآخر.تجاهبواجباتهمنهماكلقياموفقوذلك

)أيمنهالآخرونمايتوقعهمعتتفقالتىبالطريقةسلوكهالفردمارسواذا

مايستحقهبأداءويقومونذلكلهيحمدونالآخرينفإن(تجاههمبواجباتهبقيامه

منهم.هومايتوقعهأو

يقطع،منهالآخرونمايتوقحهبخلافيسلكعندمافهوبالحك!والعكى

والمحمدةالثقةويحجبونمنهفيفضبونمنهمالمتوتعلتحقيقالطريقالآخر-فىعلى

عنه.

المتربينعلىوالتربويةالنفسيةوآثارها،القاعدةهذهالمربونيعيَأنولابد

،حقوق-أيضاَ-عليهموله،أولادهتجاهكثيرةواجباتعليه-مثلا-فالأب

:الواجباتهذومن

الصحيحة.بالطريقةدينهمأمرتحليمهما-

.أذىأومندونعليهمالنفقة-2

أسمائهم.اختيارحسن-3

والعطف.والشفقةبالرحمة-احاطتهم4



!..االركوىافاعل..

ومحبتهم.تقريمهم-5

الأمن،الىحاجتهم)مثلالمناسببالمفدارالختلفةحاجاتهماشباع6-

.(الخ....،والمعرفة،واللعب،والاحترام

ووفق،الشرعيةالتوجيهاتوفقالواجباتبهذهالآباءقيامأنولاريب

المحبةوسيورثتجاههمالأيناءمسالكعلىسيؤثر،الأبناءلهؤلاءالفطريةالحاجات

رضاهم.عنوالبحثبهمالبرالىوسيؤديوالطاعةوالاحترام

ولدهاشتكىالذىالرجلمععنهاللهرضىالحطاببنعمرمنوماحدث

التالية:القصةفيكماالترليةفي(والواجباتالحقوق)قاعدةأهميةلمين

فأحضراينهعقوقاليهيشكوعنهاللهرضىالخطاليبنعمرالىرجلجاء"

أليسالمؤمنينأميريا:الولدفقاللحقوقهونسهانهلأبههعقوقهعلىوأنبهالولدعمر

نأ:عمرقال؟المؤمنينأميرياهيفما:قال.بلى:قال؟أبيهعلىحقوقللرلد

أميرلما:الولدقال.(الفرآنأى)الكتابو!علمه،اسمهويحسن،أمهينتقي

وقد،لمجوسيكانتزكيةف!نهاأميأما،ذلكمنشيئاَيفعللمأبى)ن،المؤمنين

واحداَ.حرفأالكتاليمنلهعلمنيولم،(خنفساء)أىجَعَلاَسمانى

قبلعققتهوئد،ابنكعقوقتثمكوجت:لهوقالالرجلالىعمرفالتفت

.)1(،اليكيسىءأننبلاليهوأسأت،!قًكأن

فهمهممنوالتكد،تعليمهممنطلابهقاهيراجباته-ألهضاَ-المحلموقيام

ومعاطة،افتلفةبالسبلوتضجععهمأحوالهموتفقد،المناسبةبالطرقللمادة

كل،الخ...تقدروهممععقولهمقدرعلىومخاطبتهم،فرديأالحاصةالحالات

احتراماَ،عناداأوطاعةَ،كرهأأومحبةالمعلمتجاهالطلابمسالكعلىيؤثرْذلك

ق!ة.أوصلة،احتقاراأو

.31،351،/1الإسلامفيالأولادتر!ة،علواناللهمحبدانظر1()



..الرمر!النفسعلم..!

:،ث!خصعتهعلىألرلهالمترىفيالمرىرأي)قاعدة

لفكرةمباشرانعكاسهينفسهعنالفردفكرة)نهتقولالقاعدةوهذه

.،فيهالسائدالرأىمنأساسعلىعلاتاتهمنكثيراَلمنىالفردوأن،عنهالآخرين

أنفسهماعنالآراءولينيان،فيهماالأبوينوآراءبأقواليتأثرانالبنتأوفالإبن

أوومذكوراَ،أبويهلثقةمحلاًالابنكانف!ذا،عنهماالآخرونيقولهلماوفقاَ

والأعمالالمهماتمنالبهوموكولاَ،والمبادرةوالنشاطبالقدرةعندهمامعروفاَ

والتكليفالتوجيهومنوالتأييدالتشجيعمنيلقىكانو)ذا،فيهالرأىمعمايتطابق

ذاته،فيذلكلتأصيليسعىف!نه،وامكاناتهقدراتهمعتناسبورأياَ)تجاهامايمثل

الصفاتوكذلك.أمكنماشخصيتهسماتمنوسمةصفاتهمنصفةوجعله

فيه.وغيرهماالوالدفىوآراءمسالكخلالمنتتأصلالسلبية

مننفسهعنفكرتهويكو!،فيهأساتذتهوآراءبأقواليتأئر-أيضاَ-والتلميذ

وبما،عنهم!ولهبماوطلابهالمعلمبينومستواهاالعلاقةطبيعةوتتأثر،ذلكخلال

علىموشراَالأشياءهذهتمثلحيثتجاههمومواقفوتصرفاتقراراتمنيتخذه

وينس!طون،ويحجمون!دمون-كبيرحدالى-فهم،عنهمالأستاذفكرة

رأىمنمايعلمونهوفق،ويسكتونويجرؤن،ويكصلونويجتهدون،ويجبنون

ذلك.علىمبنيةمعاملةمنبهمايقومووفق،فيهمالأستاذ

منها:كثيرةأمثلةالقاعدةهذهوبوضح

والشاىوالقهوةالمرطباتوتقديمالخدمةعلىالابنشجعاإذاالأبو-فىأن-

فكرة!كونإنهواجتماعياَونفسياَبدنياَذلكلممارصةالفرصةلهوأتاحا،ونحوها

كالجرأة،بهالمتعلقةالصفاتبعضوتتأضل،البابهذافينفسهعنجيدة

والبدنية.العضليةالقدرةعنفضلاَ،والمبادرة



!..الرلويا!امحل..

بهم،والبشاشة،الضيوفاستقبالعلىومعنوياَلفطاَوحفزاهعوداهو)ذا-

يُكو!أيضاَف!نهمطالبهمبعضوتلبية،أحوالهمعنوالسزال،عليهموالسلام

والتعاونى.الاجتماعىالجانبفىنفسهعنجيدةفكرة

منمجموعة)دارةأو،الأعمالبعضبمراقبةالطالبالأستاذكلفو)ذا-

بماالأصتاذوتزويدالصحافةفياجتماعيةأوأدبيةمعينةقضيةمتابعةأو،الطلاب

والثقافية.الاداريةقدراتهوعن،ذاتهعنعمليةفكرةيُكو!!انه؟لديهيجتمع

بعناية،السؤالويختارالسؤالعندبأسمائهمالطلابالمدرسيخصوعندما-

هذاف!ن؟وقدرتهشخصهعنمعيناَوانطاعاَشعوراَالطالب)عطاءالىقصداَ

وش!اركته.وهمتهالطالبسلوكعلىوبسرعةينعكس

الأشياءيشترىبحيث،الماليةالمهماتأوبالانفاق)بنهالأبكلفو)ذا-

مثلعلىوشجَعه،فيهاويتصرفالأشياءيميعأو،شأنهافيويفاوض،ويختارها

من،نفسهعنجيدةفكرةيُكو!ف!نه"الأسرةفيوالأساسيةالمهمةالأنش!هذه

الخ...والتحرىوالموازنةوالاقدام،والاخلاصوالصدقوالثقةالأمانةحيث

والترتيبوالطهيالمطخبأعماللتقومبهاووثقتالبنتوخهت)ذاوالأم-

منه؟وتمكنهاذلكعلىبقدرتهالهاوأوحت،المناسبوالطق،الدامواختيار

المرانعنفضلاًوالمسؤوليةوالتعاونالمبادرةبابفينفسهاعنفكرةتُكؤنف!نها

والعضلي.البدنى

واختيار،الضبوفواستقبال،المنزلوترتيب،الخياطةنشاطفيوهكذا-

والأشرطة.والكتابةالقراءةنشاطوفي،الأسرةزيارات،وترتيبالبيتأثاث

واشعارهم،العباديةالجوانبفىالشبابهمة)س!مارةالمهمةالأمورومن-

فعلهوهذاوكان.البابهذافيوماعليهممالهم،مباشرةوغير)يحائيةبطرق



..الرمر!النفس!لم..!

!نارهم.وخصو!أ،عنهماللهرضىلصحابتهتربيتهفي!الرسول

اذاط!النبىحياةفيالرجلكان:قالعنهمااللهرضىعمربناللهعبدعن

رسولعلىفأتصهارؤياأرىأنفتمنيت،!اللهرسولعلىقضهارؤيارأى

مطويةهيف!ذا،النارالىبىفذهباأخذانىملكينكأنالنومفيفرأيت،!الله

باللهأعوذ:أقولفجعلت،عرفتهمتدأناينفيهاواذا،قرنانلهاواذا،البثركطي

.ترعلم:ليفقالآخرملكفلقينا:تالالنارمن

نعم:فقال!اللهرسولعلىحفصةفقصتها،حفصةعلىفقصصتها

.)1(،قليلاًإلاالليلمنلاينامبعدفكان.الليلمنيصليكمانلوالهعبدالرجل

تُبنىحيث؟عكسيةنتيجةفتعطىتعكع!أنيمكنوالنماذجالأمثلةهذهوكل

والجبن،،والترددنفسهفىوالضكالثقةعدمعلىنفسهعنالفردفكرة

بث!مخصيةالمتعلقةالصفاتفيهذا،...الضخصيةفيوالازدواجية،والاتكالية

ينشأونفقد،بالمربيالعلاقةحيثمنبحالهميتعلقفيماأما،عامةبصفةالمتربي

الاتكالية،علىأو،باطناَوظاهراَوللمعلمينللأبو!والمقتوالرفضالحصيانعلى

وهذه،الثقةوعدموالسلبيةالكراهيةعلىوأحيانأ،الآخرينعلىوالاعتماد

والمتربي.المربيبينالعلاقةماكوض!أهممنالصفات

.(2211)رقمالحدث39/؟الهارىخح!براينانظر،البخارىأخرجه(1)



..االركويا!امحل..

لقناكلا،1نوأ9ليبأسا

!

والاندماجالتفاعلتحدثأوتمهدالتيوالاجراءاتالأساليبنقسمأنيمكن

السلوكومجال،والمفاهيمالمشاعرمجال:همامجالينالىوالمتربيالمربيلين

.والأعمال

والمفاممالمشاعرمبال:أولاً

الداخلية،وتوجهاتهالانسانبمشاعرالمتعلقةالتفاعلوأساليبأنواعوهي

المجالهذاويشملومَواعدهالتفاعلمبادىءحولوالمعرفةالوعيمنوبر!يده

الآتية:الأعمال

:ورضاهاللهمحبةعلىللحمولوالسعيالنوجه-ا

وردوقد،عنهورضاهملهالناسمحبةوورثانعنهورضاهللعبداللهمحبةف!ن

.!المصدىخبرفينصاًذلك

اللهرضاالعمسمن4p!اللهرسولقال،قالتعنهااللهرضىعاش!ةعن

الناسرضاالتمسومن،الناسعنهوأرضىعنهاللهرفيالناسبسخط

.1()،الداسعالهوأسخطعليهاللهسخطاللهبسخط

مالف!:مرفوعاَروىقدأنهاللهرحمهالقيمابنذكروقد

وجعل،عبادهبقلوبوجلعزّاللهأقبلالابقلبهاللهعلىعبدأقبل"وما

.)2(،أسرعاليهخيربكلاللهوكانوالرحمةبالوداليهنفدقلوبهم

فيهورغبتهم،لهالعبادمحبةتنتجللعبدالأعلىالملأمحبةوكذلك

7.79/:الآحرذيتحنة،اباركنوريانظر،سحصفىحبانالنأخرحه!()

.،91عىامونروضة،التماين)2(



..الةعر!ل!النفصطم..!

عليه.واقبالهم

نادىعبداًاللهأحبإفىا):قال!النبىعنعنهاللهرضىهريرةأبيعن

:السماءأهلفيجبر"،فينادىجبريلفعحبه.لأحبهفلاناَيحباللهإنجبريل

فيالقبوللهروضع،لمالسماءأهلفيحبه.لأحبوهفلانأ4!باللهإن

.)1(،الأرضأهل

يكون-الخلقلحبةالمورثين-ورضاهاللهمحبة.علىللحصولوالطريق

له،اللهمحبةتكونللهوطاعتهالإنسانتقرب،وبمقداروطاعتهاليهبالتقرب

خلقه.بينلهوتمكينه

:قالتعالىالله)ن):!اللهرسولفال:قالعنهاللهرضيهر-سةأبيعن

مماإليأحببشيءعبديإليومثقرب.باطربآرلتهفقدولياَلىعادىمن"

كيتأحببتهل!را،أحبهحىبالنوافلإلييقربعبديولانرال،عليهاكعرضته

ورجله،بها!طشالتيو!ده،بهي!صرال!+يوبصره،بهيسمعال!يسمعه

عنلرددتوما،لأعب!نهاستعارنيولثنلأعطيطسألنيولئن،بهايمشيالتي

.)2(،م!اءلهممرهوألاالموتيكرهالمؤمننفسعنلردديفاعلهأناثىء

اللهمحبةعلىشاهدلهوتقبلهم،للعبدالناسمحبةنكونكثيرةأحيانوفي

عنه.ورضاه

ففال،خيراًعليهافأئنوابجنازةمروا5:قالعنهاللهرضيمالكبنأنسعن

عمرفقال.وجبت:فقال،ضراعليهافأثنوابأخرىمرواثم.وجبت:ط!النبي

فوجبت4خيراَعليألنيتم:ه!اقال؟وجبتوما:عنهاللهرضىالخطابابن

.66(04)رفم01/476:البارىخح،حبرالنانظر،البخارىاخرجه(1)

r/1%ابرىخح،حجراينانظر،البخارىأخرجه)2( t1crtn.



!..االركويا!امحل..

.)1(،الأرضفياللهثهداءأنكمالثاو.لهفوجمبتدراَعلهاليثموه!ا،اط!ة

تجاوبالأمر!فىبينف!ن.المميزةوعلاملألهمللمؤمنينبالنسبةطبيعيأمروهذا

للناسحب،والقلباللسانسليمالسرورةصافي،العريكةلينفالمؤمن5كبير

بل،اللهالى!قربانماكدلكيكونعندماوهو،والفضلالخيرمنلنفسهما!حب

.العبادةمنضربهيالمسالكهذهان

المفروضةالطاعاتبأنواعويطعهاللهالىيتقربأنالاالانسانعلىفما

ومحبتهممنهوقربهم،اليهالناس)تجاهفيواضحاَألراَلذلكفصيجد،والمستحبة

التربوية.العمليةفيوالاندماجللتفاعلأساسمرتكزوهذا،له

:بالثاسالعلالةفيوالصديالاخلاص-2

يخلصأنلابدالآخر-شمعومثمرةمؤثرةعلاقةلينيأنوويدالذينالانسان

تجاهومضاعرهالإنسانتلبمنكنبعثقلبيعملوالاخلاص.العلاقةهذهفي

أولاًداخلهمناقامتهافيوكصدق،وعمقهاالعلاقةبأهميةكحىحيث،الآخر-ش

الاحتكاكعندوأعمالهأقوالهعلىوالصدقالاخلاصهذاينعكسثمومن

وأ،صادقغبرالمربيكانف!ذا.معهوينفاعلونذانهالشعورفيمادلونه،بالآخر!

بهولا!مْون،منهينفرونالناسرأيت،بدخنمثمموبللآخرالناخلاصهكان

التربوية.العمليةفيفقدهأوالتفاعلضعفعلاماتمنوذلك

أفعاله؟معالمربيأقوالتطابقالتربوىالتفاعلفيالمؤثرةالإخلاصنوابخومن

القولكثيريكونأنمنو!حذر،بالأقوالالأفعاليلحقمنهوالخلمىالمرليف!ن

تعالى:قال،والاستجابةالعملقليلوالأمر

.2/027:ابارىخح،حبرالنانظر،البخاريأخرجه(`)



..ال!!رمااتى!ك..!

تقولواأناللهعدمقتاَكبر.ثفعلونمالالقولونلمآمنواالد!نأكلايا)

.)1(!ما!فعلون

معتفاعلاَمايكونونوأبعد،العاملينالعلماءمعتفاعلاَمايكونونأشدوالناس

.(الدعاءينن)الكاذبينالعلماء

الطاعاتفيوالسبق،بالأعمالالمبادرةأيضاَالإخلاصنوابخومن

المقدمة.فيوتجعلهصاحبهاتحركأنالاتأبىمتفجرةداخليةطاقةالإخلاصلأن

كانوقد،المبادرةبزماميأخذمنومعالميدانإلىيسبقهممنمعكفاعلونوالناس

فيهاالسابقوهوالصلاةالىالناسيوجهكانفقد،كذلككل!اللهرسول

بالجهادويأمرهم،والعطاءالبذلفيأولهموهوبالصدقةويأمرهم،ونفلاًفرضاَ

الحظذووهووالتواضعالزهدبخلقيويأمرهم،المقدمةفيويكون

محهوتفاعلوا،عنهماللهرضىأصحابهمنهقرُبَولهذا،..وهكذافيهماالأوفر

وصفه.ويصعب،أحدفيهلايزاحمهشديداَحباَوأحبوه،مايكونأشد

الفاعل:ثن!ثيءالتيالتربودةبالقواعدالوعى-3

والمبادىءللقواعدبالآخرينجيدةعلاقة!يمأنيريدالذكطالمربياستيعابإن

عملكلوفيبل،اجتماعيأوتربوىعملكلوفي.مهمأمرللتفاعلالمنشئة

وللتفاعل،بهالمتعلقةالمعلوماتمنوقاعدةفكرىزادالىالمرءيحتاججادعلمي

تربيةقبامعلىحريصاًكانمنبهايلمأنلابد،وأساليبوقواعدنظرباتالتربوى

ونضرب.القواعدهذهالى-اللهشاءإن-وسنضيرأشرناوقد.ومؤثرةمتفاعلة

.لمايجازالقواعدهذهعلىالأمثلةبحض

.2،3:الصفصورة)1(



!..ا!ربويا!اعل..

الآتية:للمبادىءالمربيادراكذلكمن

التعسير.مقابلالتبسبر-أ

.والشدةالقسوةمفابلوالشفقةالرحمة-ب

العجلة.مقابلالتأني-%

والتكلف.التكبرمقابلوالتبس!طالتواضع-د

والسلوكالعملمجال:لانعاَ

الفرديمارسهاأنبمكنالنيبالسلوكباتالمنعلفةالنفاعلأسالببوهى

جداَكثيرةالتفاعليةالسلوكياتوهذه.الاَخرينمعوالتفاعلالإندماجلاحداث

بعض،عنبعضهالاينفكبحيثمتماسكةالأحيانبعضفي)نهابل،ومتداخلة

يكونولكى،المجالهذاوتحديدتوضيحليسهلمنفرداَسلوككلسنتناولاًنناالا

التفاعلعمليةفيوأثرها-صغرتمهما-سلوكهبجزئياتجيدعلمعلىالمربي

السلوكية:الأنواعهذهل!انيليوفيما.المتربيمعوالإندماج

اللفوى:السلوك-ا

والجوابالسؤالفيوأساليبه،الآخرينمعتخاطبهوطريقةالفردبلغةويتعلق

كثيرأو،اللسانسليطكانكلمافالفرد.المصتخدمةالكلماثونوع،والحوار

مستخدماَأ،،متندامتصعبأأو،كليظافظاَأو،متفيهقأمتكلفأأو،الكلام

الآخرين.معتفاعلهفقدأوتدنىكلماالقاسيةوالألفاظالنابيةللكلمات



..الرعر!النفصملم..!

)1(.!حولكمنلالفضواالقلب!ليظفظاًكتولو):ثعالىتال

ولافخاشاَسبابأ!النبىيكنلم:قالعنهاللهرضيمالكبنأنسعن

.)2(،جبهنهثربتماد):المعتبةعندلأحدنايقولكان،ولالعاناَ

:تال!اللهرسولأنعنهمااللهرضىالعاصبنعمروبناللهعبدوعن

.)3(،البقرةثيخللكمابلسانهيتخفلالديالرجالمنالبليغي!فضالله)إن

:قال!اللهرسولأنعنهمارضياللهعبدبنجابروعن

أخلاتاَ،أحاسنكمالقامةيوممجلساَمنيوأتربكم،إلنأحبكممنإن)

والمتشدتونالثرفاوون،القعامةيوممنىوأبعدكم،إليًأبفضكموان

.(4)،وا!يهقون

وخطابهحديثهفيجارحغير،المراءعنبعيداًالحديثلينالمرءكانوكلما

لدىمقبولاًمحبوبأمتفاعلاَكانكلماالرفيقةوالأجوبةاللطفةالكلماتينتفى

الآخرين.

.()ْ،لا:نط!اللحيءعن!النيي"شلط:هقالاللهرضيجابرعن

فما،سنينعشر!"النبىخدمت):قالعنهاللهرضىمالكبنأنسوعن

.%9D:صرانآلصرة(1)

.3106الحدثرفم01/674:الاريخح،حجراينانظر،البخارىأخرجه2()

.I(647)رتم155صالصالحنر!اض،ابووىانظر،والرمذىداودايواخرجهيا(

المتطاولالمثدقوشى،1(747)رثم155عىالصالحينر!افى،النوويانظر،والرطيدارداواأخرجه)4(

فصهكللاالذىوموالامنلاءوهوالفهقمنأسله:والمفههق،تفاسحأفكلءوتكلم.كلامهالناسعلى

طرتفاعأ.تكبرأ

.47.:البارىخح،!برالنانظر،البخارياخرجه)5( / I1(.)34الحديثرفم



!..ا!ركوياال!محل..

)1(.،؟صنعثالاولا:؟صنعتَلمولا:أنيلىقال

والهيئة:الصعماسلوك-2

التيوالسيما،لقسماتهالمميزوالطابع،وجههوملامحالفردبهيئةويتعلق

وجههوطلاهْةبأريحيتهيعرفأناماوالفرد،الآخرينملاقاةعندعليهتغلب

الجبينمقطبيكونأنوا)ما،مضاعرهمويملكالناسفيكسبأسارروهوانبساط

أو،ويجتنبوهالناسعنهفيعرضهيئتهفيمتفاعلكيرجامداَصلباَأوالوجهعاب!

منفيهفلابدالمؤثرالتربوىالتعاملأما،الحاجةوفقرسمياَتعاملاَمعهيتعاملوا

مهماَعنصراَوجههوقسماتالانسانملامحواعتباروالسيماالهيئةسلوكمراعاة

عدمه.أوبالاندماجللاذنعنهالاغنىورسالة،التفاعلفى

افايلسعوالنإلكم):قال!اللهرسولأنعنهاللهرضىهرورة31ممطعن

.)2(،اطالقوحسنالوجهبسطمنكميسعهمولكن،بأموالكم

وجهفيدبسمكا:!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضىذرأبيوعن

3()،صدتةأخيك

كل):!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضياللهعبدبنجابروعن

منلُفرغوأنطَلْق،بوجهأخاكثلقىأنالمعروفمنوإان،صدتةمعرولى

أمبناللهعبدعنتلهىعندمانبيهاللهعاتبوقد.)4(،أخيكإداءفيدوك

لهذهكانوما.دينهأمر*الرسولمنليتعلمجاءقد،وكانعنهوأعرضمكتوم

.6(0)38الحدثرقم01/174ابارىخح،حبرانظر،البظرياخرجه(1)

.901/474:الباوىخح،حبراينانظر،حنيندالبزارأضجه)2(

.2(20)2الحدكثرفم1698:الأحوذىتحنة،المباركفورىانظر،الرمذىأخرجه+(

0)2الحدثرنم6601/:الأحوزى!ة،المياركفورىائظر،ثرم!ىأخرجه()4 ry).



.."ال!صهالنفصصك..!

الرسولمنه!ستفيد-عبسسورةفواغفي-واضحملفتتنبيهدونتمرأنالحادثة

.بحدهمنوالمربون!!

وأ"فىكىلعله!دودكوما"الأعمىجاءهأن+ودولىعبس):تعالىقال

عالكوما.لصدىلهلأنت.اسنفنىمنأما+ال!كرىفت!فعهيدكر

إنهاكلا.ثلهىعطلألت"!خشىوهو.يسىجاءكمنوأما.ألافىكى

.(ل!كرة

:العاديا!امليالسلوك-3

الاحتكاكعندالمتبعوأصلوبه،التعاملفيالمعتادةالفردبطريقةويتعلق

ومن،والتعليموالنصح،والتكلبفوالتوجيه،والنهيالأمرحيثمنبالاَخرين

.والامكاناتوالقدراتالأحوالاختلافمراعاةمدىحيث

الميلالناسفيهلمحوا)ذا،شفيفاَورفيقاَميسرأسهلاَيكونأناعتاد)ذافالفرد

ولوعلىالأحسنوالبديلالأرفقالطر!قيختاردائماَوكانوالسماحةاليسرالى

ربمابلش!اعرهوشاركوهمعهونفاعلوااليهوتقربواالناسأحبه،نفسهحساب

التعامل.هدابسببحميماَولياَالعدوصار

منإنىوقالصاطأوعملاللهإلىدعاممنتولاَأحسنومن):تعالىتال

و!نه!كال!يإراأحسنهيداليادلعولاالسيثةاطسنةو!سنوىالمسلمين

.)1((حمعموليكأنهعداوة

شفيقاَرفيقاًوكانوالسماحةالتبسبراعنادففد،!كذلكاللهرسولوكان

يهم.الأرفقويختار،عليهمالتيسيرويشغيبالناس،ورأفالتماملحسنليناَسهلاَ

34:فصلتسررة(1) / rr.



!..ا!ركوىا!امحل..

قالت:عنهااللهرضيعا!سمةعن

ف!ن.أْلماَيكنمالم،أيسرهماأخذالاقطأمرلنبين!اللهرسولماخير

أنالاقطشمئفيلنقسه!اللهرسولانتقموما.منهالناسأبعدكاناْلماًكان

.)1(،للهبهافينتقم،اللهحرمةتنتهك

دعوةفيعليهوالاعتيادالأسلوبهذالاتخاذيدعو!اللهرسولوكان

معهم.والتعاملتوجيههموفىقضاكاهمومعالجةوترليتهمالناس

:!النبىقالعنهاللهرضيمالكبنأنسعن

(.r'،و!فرواومكثوا،وحعسروالهسروا"

فال!الرسولبعثهمالما،عنهمااللهرضيجبلبنومعاذموسىأليوعن

.)3(،ولطاوعا،وحنفَراويشرا،و!ص!ئرايسرا):لهما

العلاجيالسلوك-4

ويتعلق،المفاجعةوالمواقفالمستجدةالمشكلاتبهتواجهالذىالسلوكوهو

مواقفمنكخذونهولما،متوقعةغيرأمورمنالناسيحدثهلماالمريىمعالجةبطيعة

وإيقاعالتشفيعلىتحملأوالصدروتوغرالغيظتثيرأعمالمنبهبقومونأو

للعرفمخالفةمنوالجهالوالصنارالمبتدئونفيهمايقعهذافيويدخل،العقاب

.الناسبمقاماتامحراثعدمأوبالنظامتساهلأو

مناسباَتعاملاَمعهاوالتعاملالمواقفهذهمواجهةعلىقادراَكانكلماوالفرد

وتأليفالصداقةوبناءالملاقةاقامةفينجحكلماوالموضوعيةالنفسيةالناحيتينمن

ظروفهمتقدءوعلىالقدرةذلكومن،فيهمالتأثيرثمومنوكسبهمالناس

01/5:ابارىخح،حبمالنانكل،البنارىأخرجه1() 4 l6)الحدكثرنمcoy.

.6(21)5الحدثرقم01/145:البارىخح،حجرانكلايناالبخارممطأخرجه2()

.6(21)4الحدثرقم011145:ابرىخح،حبراينانظر،البضارىأخرجه)3(



..الرمر!النفصطم..!

العمريةمستوياتهمواعتبار،عقولهمقدرعلىومخاطبتهم،منازلهمو)نزالهم

ولا،كالمتمكنالمبتدىءولا،كالقديمالحديدالمتربىفليس،والنفسيةوالثقافية

.وهكذاكالعالموالجاهلكالغضوبالهادىءولا،كالكبيرالصغير

ليقعواالناساليهفثار،المسجدفيبالأعرابياًأنعنهاللهرضيهر-سةأبيعن

منرنرباَبو!علىيقواوأكل(.)!زرسهدعوه):!اللهرسوللهمفقال،به

.)1(،معسرفىثبد!واولمميسيرلىبح!عانما-ماءمنسجلأأو-ماء

:فقال!النبيأتىشابأفتىأن):قالعنهاللهرضيأمامةأبيوعن

:فقالا1مهمه:وقالوافزجروهعليهالقومفأقبل.بالزنالىائذن:اللهيارسول

اللهجحلنيواللهلا:قال؟لأمك:أتحبهقال،فجلس:قالفريماَمنهفدنا.ادنه

واللهلا:قال؟لابنئكأفتحبه:قال.لأمهاتهم!حبونهالناسولا:قال.فداءك

أفتحبهقال.لبناتهميحبرنهالناسولا:قال.فداعكاللهجعلنىاللهيارسول

:قال.لأخواتهميحبونهولاالناسقال.فداءكاللهجعلنيواللهلا:قال؟لأختك

لعماتهم.يحبونهالناسولا:قال.فدءاكاللهجعلنيلاوالله:قال؟لحمتكأفتحبه

يحبونهالناسولا:قال.فداءكاللهجعلنيواللهلا:قال؟لخالتكأفتحبه:قال

وحصنقلبهوطهر،ذنبهاغفراللهم:وقالعليهيدهفوضع:قال.لخالاتهم

.)2(،شىءالىيلنفتالفنىذلكبعديكنفلم.فرجه

العحاونيالسلوك+5

والصحيةالماديةالآخرفىاحت!ياجاتمعالتحاملفيالمربىبطريقةويتعلق

وبمدى،والتفقدوالصلةالبذلمجالاتفى)يجابيتهوبمدى،والاجتماعيةوالنفسية

1)6الحدكثرقم01/145،245:الباريكح،حجراينانظر،البخاريأخرجه(1) 2)Aمنلاتزرص.:،توله

حبر،النانظرعنهاللهرضمالك!لأنساخرىروا!ةمنالكلمةوهد،يرلهعلهلاتقطواى،الإزرام

6(.20)5رقم0163/4:البارىتح

النبوكة-الترمةسو!دنورمحمدأنظر،البرانىوروا.،5562،572/المندانظر،احمدأخرجه)2(



!..ا!رسويا!امحل..

متعاوناَ،عطوفاَكانكلمافالفرد،الاجتماعيالنكافلأنش!طةفيبهوكفامبادرته

عليهوأقبلت،الناسقلوباليهمالتكلما،وجهدهووخههوجاهلمالهبذولا

وأحبته.

الناسبدعوةالمرتبطةالسلوكيةالمجالاتوأوضحأهممنبعدالتعاونىوالمجال

القرآنية،الآ!اتهيكثيرة،المريىمعوتفاعلهمتقبلهمفيوالمؤثرة،وتربيتهم

رجالأنكما.عليهوتحثهذاتبئينالتي،والسير،والنماذج،النبولهةوالأحاديث

التربية،فيالتكافليالسلوكدورالىكعيراَاشارواوالاجنماعالنفسوعلمالتربية

تصلحأنلايمكنالنربيةأنترىوالترليةالنفسىعلمفيمدارسهناك)نبل

فلا،)1(النرديةأْشاءجنبالىجنباَأومبكراَوااشباعهاالإنسانبةالحاجاتالاكراعاة

نزلحأندوننرليهأنولا،وعطمهجوعهنَسذأنقبلالانساننعلمأنيمكن

نُحدلأنولا،وجوروخوفومرضعوزمنتواجههالتيوالماديةالنفسيةالحوائق

حاجتهعندوالاحتراموالتأييدبالنصرةنشعرهأندونوسلوكهوشماعرهفكره

لذلك.

والهدية،،الصدقة:الاسلاميالمنهجبهاعُنيالتيالتعاونيةالسلوكياتومن

ومواساةالمريضوعيادة،والز!ارة،والضفاعة،الحسنوالقرض،والمكافأة

فيوالسعي،والايثار،الدعوةوإجابة،الضيفوقِرى،المظلوموئصرة،المصاب

الغيبظهرفيوالدعاء،والمضورةوالنصيحةالجوار،وحسن،الآخر!حاجات

.والأحسانالبرأنواعمنذلكوغير

النمو.يابفيالحدثهذاذكربقوقد.362عىللطفل!

عن()ماسلوالأمريكىالنذسعالماخرحهالذىالهرعىالسلموحول،الانانجةالممرصةحول!رلنصبل1()

Theوللةل!اهMaslowكاليالىالرجوعككنالانانيةالحاجات Third Force: The Psychology of A

الكالي.هذامنالدوافعدابفيالنظريةمذ.زكروردوقد



..الرعر!النفصعل!..!

أثرلهالتعاونيةالسلوكياتهذهمنأساسعلىالمتربيمعالمربىوتعامل

والتربوية.الدعويةالمسيرةخلالوانسجامهالمتربيتفاعلاحداثفيبالغ)يجابي

العلماءلهايعقد،جدأفكثيرةالإسلامفيالتعاونيةالأنشطةوأدلةشواهدأما

اًو،والصلةالبرأو،الأخلاقأو،الآداب:عنوانتحتكتبهمفيكبيرةفصولأ

محمبمنالمذكورةمظانهفييجدههذافيالتوسعيريدومن.الخ..،الفضائل

.والسير)1(الفضائلوكتب،وشروحهاالحديث

(والمزاحوالدعابةالترفيه)التكميلىالسلوك-6

وأنواع،الترفيهأساليبمنيُتخذحيث،وملطفاتهالسلوكبكمالياتويتعلق

وجديتها.والعمليةالعلميةالبيئةوقسوةوجفافهاالتربيةثقلبهيُخَففُماالترويح

علىالحديثفىوالتوريةوالملاطفة،والحينالحينبينوالممازحة،الدعابةذلكمن

الهيبةلايذببماوالملاعبة،للمشاعرجرحدونوالتعليق،والمعاتبة،الإلغازسبيل

المربي.علىولابغلب

الحديثعنداليهفالحاجة؟اليهحاجتهمومدىهذافىالناسمراعاةمنولابد

منامحرالمبتدئينوإلى،الخاصةمنأكمرالحامةوإلى،الكبارمن!مرالصغارالى

.بقدرذلكيحتاجوالكل،المتمكنين

فيكانكماالجانبهذافىسلوكهفينموذجاَ!اللهرسولكانوتد

الأمثلة:بعضوإليك.غيره

:قال؟تداعبنا)نكالله!ارسول:قالوا5:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن

القيم،!ين(الممادزاد)وكاب(والصلةالبرأيراب)الأحرزيوتحفة(الأدب)كابالباريخحذلكص(1)

الله.رحمهللنووىالصالحينر!اضكاليفيالموضوعيهذاالمتحلفةالأحادثمنالكرويرجد



..ا!رلويا!اعل..

.)1(،ضاَإل!أقوللاإني

!

أبوقال،الأرنينيارا:لهقال!النبىأن)عنهاللهرضيمالكبنأنسعن

.)2(يمازحهأنبه!نى)نما-الحديثرواةمن-أسامة

نياٍ:قال!اللهرسولاستحملرجلاَأن:عنهاللهرضىأنمىوعن

اللهرسولفقالأالناقةبولدأصنعمااللهيارسرل:فقال.داولولدعلىحاملك

.،؟النو!إلاالابلدلدوهل:!

اللهرسولمجهامجةَلأعقل)نى:قالعنهاللهرضىالربيعبنمحمودوعن

.)3(،دلومنسنينخصىابنوأناوجهيفي!

ولهاسليمأمعلىيدخلكان!النبيأنعنهاللهرضىمالكبنأن!وعن

مالي:فقال،حزيناَفرآهعليهفدخليمازحهوكانعميرأباكنىطلحةألىمنابن

أبا:يقول:فجعلقال.بهيلعبكانالذينغرهماتفقيل.حزينأعميرأباأرى

.)4(،النفيرما!لعمير

IV:الأحرذىغفة،الجاركفورىانظر،الترطىأخرجه(1) / I2)الحدثرقما 0 DA).

.(9502)الحدثرنم6/271:الأحوزيتحنة،المباركنورىانظرابرم!ى،أخرجه)2(

.(vv)الحدثرقم1/702:البارىخح،حبراينانظر،البخارىأخرجه)3(

.3/881المد:اننلى،أصمداخرجه)4(





..الربويافاعل..

الفغالىالمربيخصالص

!

فيمباشراَاسهاماَتسهم،متنوعةوسماتعديدةخصائصالناجحللمربى

مكتسب،ماهوالخصائمىهذهمن،الآخرينوبينبينهوالانسجامالتفاعل)حداث

المربينبحضاستطاعوربما،واستثمارهبصقلهالتربويةالبيئةتقومفطرىماهوومنها

وهو.التربوىالتفاعلاحداثابتفاء-قبلمنلديهليست-معينةبطائعالتبم

كأن،بعضهاأوللتفاعلالمهمةالفطريةالخصاثصيفتقدالمربيكاناذاجيدأمر

البذلعلىأو،غضوباَكان)ذاالتحلمعلىأو،عجولاَكاناذاالتأنيعلىيتعود

قتوراَ.كان)ذا

السلوكفىمهمةأجزاءتمثل،عديدةسلوكياتالى-سبقفيما-أشرناوقد

والسلوك،العادىوالسلوك،والهيئةالسيماوسلوك،اللغو!كالسلوك،التفاعلي

المهمةوالسماتالخصائصبعضالسلوكمنالأنواعهذهوتتضمن،العلاجى

التيوالسماتالخصاثصأممثربتفصيل-يأتيفيما-وسنبين،المتفاعلللمربي

هذهتصنفأنويمكن.ومثمرةمنفاعلةتربويةعلاقةليبنيالمربياليهايحتاج

هي:أربعزمرفيالخصائص

المعرفية.الخصائصزمرة-ا

الأسلودية.الخصائصزمرة-2

الوجدانية.الخصائصزمرة-3

الاتصالية.الخصائصزمرة-4





..ا!رلوىا!اعل..

المعرنيةالخصالص

!

وتنوعها،ثقافتهواش!اع،المهنيةالمربيخلفبة:هيخصائصثلاثوتسممل

.(المتربي)المقابلبالطرفالراسعةوالمعرفة

المهلية:الحلفية

والتربوية،الدعويةوفعاليتهللمربيالمهنيالرصيدبينايجابىارتباطهناك

منفعاليةكثر!دوجيدأتأهيلاَأوالترببةالدعوةمجالفىمهنيأالمؤهلفالمربى

المناسبة.التربويةالمعلوماتولايملك،وتجربةخبرةلايملكالذيالجديدالمربى

التعليمطبيعةومعرفةالاتصالبمهاراتالمربيمعرفةعلىيشتملالمهنيوالر!يد

والمربي،والمعلوماتبالخبراتوالمزودالمعدالمربىولايستوى،الخ...وأساليبه

أعماله.يرتجلالذى

التربوية،والخبراتبالتوجيهاتوالمربينالدعاةبتزويدالقرآنعُنيولذلك

الغاياتوتحديد،معهمالتعاملوكيفياتالمدعو-ش،وطبائع،الدعوةطبيعةوببيان

والدرايةالخبرةالمربين!سابذلككل،اليهاللو!ولوالبرامجالأعمالوأنواع

فيهما.والفقه،والدعوةالاتصالمجالفى

والتوجيهاتبالخبراتوفىودهم،أصحابهيدربكان!الرسولوكذلك

توجيهية،علميةبطريقةذلككل،أخطاءهمويصحح،والمعلوممات،اللازت

،نادرةتربويةخبرةذوىعلماءمدرستهمنتخرئجحتى،تطيقهةعمليةوجمواقف

فىوادخالهم،والجماعاتالأفرادك!سبفيونجحواوالاتصالالتفاعلألقنوا

عليهم.وأقبلواالناسفأحبهم،!لاهوتعليمهم،الاسلام

الخلفيةعلىلنتعرف،الصحابةجيلمنالنماذجأحدبأخذذلكونوضح



..الرعر!النفس!لم..!

معاذهوالنموذجهذا،!الرسولمنالأولالمربىمنبهماتزوداللتينوالدربة

،حتىجليلةبوصاياوأوصاه،عديدةتوجيهات!الرسولوجههفقد،جبلابن

شئونهم،ويرعىالناسيحلموصار،والتحليمللدعوةوبعثه،والحكمةبالعلمتضلع

نقلنا،وأحوالهمواقفهومن،!الرسولمنتلقاهاالتيخلفيتهمنأمثلةواليك

بنأحمدللإمامالمسندكتابمن،عنهاللهرضىجبلابنمعاذمسندمنامحمرها

الله:رحمهحنبل

عليه!لىاللهرسولقال.أوصنياللهيارسرل:قالأنهجبلبنمعاذعن

تمحها.الحسنةالسيئةاثبع:تالزدنىقال.كعتحيثمااللهب!:وسلم

1(.)حسنبخلقالنايىخالق:تال.زدني:قال

لهفقال.لأحبكإفيمعاريا:قالثميوماَبيدهأخذ!النبيأنأيضاوعنه

فيثدعنمعار،أوصك:قال.أحبكوأنااللهرسولياوأميأنتبأبيمعاذ

.)2(عبادلكوحسنوثكركذكركعلىأعنياللهملقولأنصلاةكلدبر

تحبأن:قال،الايمانأفضلعن!النبيسألأنهعنهاللهرضىأيضاوعنه

:تال؟اللهرسولياوماذا:تال.اللهركرفيلسانكو!عمل،للهوثبفضلله،

)3(ْلنفسكمالكرهلهمولكرهلنفسكماتحبللناستحبوأن

معاذفبينما....تبوكغزوهقبلبالناسخرج!اللهرسولأنأيضأوعنه

:قال.اللهنبىيالبيك:قال،معاذيا:فقال،ناداه...!اللهرسولأثرعلى

اللهبىسولفقالبالأخرى)حداهماراحلتهمالصقتحتىمنهفدنا.دونكأدن

نعساللهنبييا:معاذفقال.البعدمنكمكانهممناالناسأحسبماكنت:!

عح!ح.حنوالحد!ث،الرمذىواخرجه،5236/:المند،احمداخرجه(1)

.515،2:المسند،احمداخرجه)2(

2:المسند،أحمداخرجه)3( 47/ o.



!..ا!ريوىافاعل..

كنتوأنا:!اللهرسولفقال.وتسيرترتعركابهمبهمفتفرقت،الناس

ليائذناللهيارسول:قاللهوخلوتهاليهط!اللهرسولبضرىرأىفلئاناعساَ.

عمسلنى:!اللهنبيفقال.وأحزنتنيوأسقمتنيأمرضتنيقدكلمةعنأسألك

كيرها.شىءعنأسألكلا،الجنةيدخلنيبعملحدثنياللهنبييا:قال.شئت

وانه-ثلاثأ-بحطمسألتلقد،بحطمسألتلقدبخبخبخ:!اللهنبيقال

ليسيرواانه،الخيربهاللهأرادمنعلىليسيروانه،الخيربهاللهأرادمنعلىليسير

أعادهيعنى،مراتثلاثلهقالهالابشىءيحدثهفلم.الخيربه)11.أرادمنعلى

واليومباللهتؤمن:!اللهنبيفقال،عنهيتقنهلكيحرصاَمراتثلاثعليه

علىوأنتتموتحتىشيئاَبهلاتضركوحدهاللهوتعبد،الصلاةوتقيم،الآخر

ن):!اللهنبيقالثممراتثلاثفأعادها.ليأعداللهنبيًيا:فقال.ذلك

معاذ:فقال.السناموذروة،الأمرهذاوقوامالأمر،هذابرأس!امعاذحدثتكشئت

نأالأمرهذارأسان:!اللهنبيفقال.فحدثنياللهيانبيأنتوأميبأبىبلى

هذاتواموان،ورسولهعبدهمحمدا،وأنلهلاشريكوحدهالااللهلاالهأنتشهد

انما،اللهسبيلفيالجهادمنهالسنامذروةواان،الزكاةوا)يتاء،الصلاةاقامالأمر

الااللهلاالهأنو!ثمهدوا،الزكاةويؤتوا،الصلاةءنيمواحتىالناسأقاتلأنأمرت

دماءهموعصموااعتصموافقدذلكفعلواف!ذا،ورسولهعبدهمحمدأوأن

وال!ي:!اللهرسولوقال.وجلعزاللهعلىوحسابهم،الابحقهاوأموالهم

دوجاتفطلبينيعملفيقدماغبرتولاوجهمادصب!دهمحمدنفس

دنفقكدابةعبدميزانوحمل،اللهمملليكبهادالمفروفتالصلاةبعداطنة

.)1(اللهسيملفيعلهاأويحملاللهسبعلفيله

اللههديأنمعاريا:لهقال!النبيأنعنهاللهرضيجبلبنمعاذوعن

)2(.النعمحمرلكدكونأنلكخيزالشركأهلمنوجلاَيديكعلى

.5/542،642،المندأحصدأخرجه(1)

.5/382المد،أحمدأضجه(2)



..!الرعهالنفسعلم..!

حينجبلبنلمعاذ!اللهرسولقال:قالعنهمااللهرضيعباسابنوعن

يشهدواأنإلىلادعهمجعهمف!ذا،كعابأهلتوماًستأليإنك:اليمنالىبعثه

فأخبرهم،بدلكلكأطاعواهم!أن،اللهوسولمحمداَوأناللهإلالاإلهأن

لكأطاعواهم!أن،وليلةوومكلفيصلواتخمسعليهمفرضتداللهأن

علىولردأغنعالهممنثوخ!صدفةعليهمفرضقداللهأنفأخبرهمب!لك

،المظلومدعوةواثى.أموالهموكرالمأ!اكب!لكلكأطاعواهمف!ن،فقرائهم

.)1(حجاباللهوببني!نهلبسفإنه

:فقالاليمنالىبعثهحين!اللهرسولأنعنهاللهرضيجبلبنمعاذوعن

لمف!ن:قال.اللهمحابفىبماأقضى:قال؟تفاءلكعرضانثصنعكيف

صتفيتكنلمف!ن:قال.!اللهرسولفبسنة:قال.اللهكتابفييكن

صدرى!اللهرسولفضرب:قال.آلوولارأءكطأجتهد:قال!اللهرسول

.)2(!اللهرسولرو!ىلماط!اللهرسولرسولوفقالذىللهالحمد:قالثم

برأقبفتىَأنا،ذاالشامدمضقمسجددخلت:قالالخولانيادريسأمىوعن

رأيه،عنوصدروا،اليهأعندوهشىءنياختلفوااذا،حولهالناسواذا،الثنايا

سبقنىقدفوجدتههجًرتالغدكانفلما،جبلبنمعاذهذافقيل،عنهفسا"لت

صلاتهقضىاذاحتىفانتظرته،يصلىووجدته،بالتهجير:اسحقوقالبالهجير،

وجل.عزاللهفيلأحبك)نيوالله:لهفقلت،عليهفسلمت،وجههقبلمنجمته

فجبذنىردائيبحبوةفاخ!.آلله:فقلت.آلله:فقال.آلله:فقلت،آلله:فقال

وجمث:وجلعزاللهقال:يقول!اللهرسولسمعتف!نيأبشر:وفال،اليه

.+(لِن،والمبارلين،فنوالمتزاووفى،فنوالمتجالسين.فنللمتحابنمحبتي

.(6941)الحدثرقم3814/:البارىخح،حبرالنانظر،البخارىأخرجه(1)

.15023:المند،أحصداخرجه)2(

.5332/:المند،أحمداخرجه)3(



..ايربوىالناعل..

ولنوعها:إ!ساع!ل!قافة

!

وبالاطلاع،تخصصهإطارخارجتقعالتىبالمسائلبالمعرفةالمربىيتصفبأن

علىوبالحرص،والسياسيةوالأدبيةوالاجتماعيةالشرعيةالمجالاتفيالواسع

القريب.مجتمعهفىوخصوصأوالأحداثالأحوالمتابعة

المربىفعاليةفيالمؤثرةالعوامللمعرفةتمتالتيالدراساتبعضدلتوقد

المسائلفيوواسعةقويةإهتماماتيملكونفعاليةاكثرالمعلمينأنوجاذبيته

)1(.ونحوهاوالأدبيةالاجتماعية

الحلوم،كافةفىمتبحرونفهم،الخاصيةهذهيملكونالأولالمربونكانولقد

والسيرةوالأدباللغةفىمتضلعأكانبلفقطفقهيةثقافةذايكنلمفالفقيه

انبل،والمذاهبوالجغرافياواللغةالفقهعلىمطعأكانوالمؤرخ،والتاريخ

علىمطعينكانوا.والأدبيةوالتاريخيةالفقهيةالمسائلفيشأنذاكاناللغوى

التفسيرمنوالتزودالقرآنكحفظالأساسيات)تقانعنفضلاَذلككل

والاقتصاديةالسياسيةومستجداته،وأحداثهالمجتمعأحوالومع،والحديث

وغيرها.والتربوية

وصاروا-اللهماشاءالا-العصرهذافىالخاصيةهذهالمربوناكصقدوقد

علىهذاوأَلر،الانادراعنهالابخرجونمحدودةضيقةمجالاتفييتخصصون

منوصار،جامدةروتييةوظيفيةعلاقةصارتحيث،بالمتربىالعلاقةطبيمة

وتجد،تخصصهأومادتهنطاقعنالمعلمأوالمربىيخرجأنجداَالمستنرب

فقهأونحومعلمكانوان-المملمأنيجدونعندماويفرحودظبستبشرونالتلاميذ

الساخنة،وغيرالساخنةوالأدبيةوالسياسيةالاجتماعيةللفضايايتطرق-تاريخأو

معهلشونوقد،أكدتهماليه،وتهوكماأعناقهماليهوتثمرئب،نفوسهماليهتتطلع

.432،352صالتريوىالنذ!علم،نضواتىعدامدانظر(1)



..ال!عر!النفسملم..!

،الحلومفىباعهطولمنبسبب؟حميدةخصالاَمنهويقتبسون،حميمةعلاقة

.والأحداثللأحوالومناقثشه

بل،ومهنتهتخصصهميدانفيالمربيبتفوقفقطلاترتبطالفعالةفالتربيةوإذاَ

الناسلشئونوالواسعةالمستمرةوبمتابعاته،ومعلوماته)هتماماتهباتساعأيضأترتبط

أقرببالناسالإتصالالىكانأوسعهذافىحظّهكانوكلما.والأمةوالمجتمع

أبلغ.فيهمالتأثيروالى

المقابل:بالطرفالواسعةالمعرفة

الائصالفيالخا!يةهذهعلىكبيراَاعتماداًيعتمدكل!اللهرسولكان

وبعض،أصمائهميعرففهو.فيهموالتأثيراليهموالتقرب،والمترلينبالمدعوين

وخصائص،بلدانهموأسماءالقبائلتلكوتاريخ،قبائلهموأساء،خصائصهم

والثقافية.والاجتماعيةالاقتصاديةمستوياتهمويعرف،البلدانتلك

والمقربين،حولهممنأ!حابهاما،والمستجدكنبالأبحدينيتعلقفيماوهذا

وصحتهم،مرضهم،واستكفاءهمحاجتهم،تقريماَعنهمشىءكلفيعرف،منه

ويعرف،والنفسيةوالحقليةوالملميةالإيمانيةمس!توياتهمويعرف،واقامثهمسفرهم

والدعوية،والحكميةوالماليةوالقيادكةالتربويةا!الاتفيوحظوظهمفدراتهم

بل؟وقدراتهخصائصهوفقمنهمكلاوككلف،!اسبهبماكلمعويتحدث

لممانهلقوةبالصديقبكرأبالقبفقد،فيهأبرزصفةمعكلاعمبمابعضهمويلقب

لشجاعتهالمسلولاللهبسيفوخالدا،الحقفيلقوتهبالفاروقوعمر،وتصديقه

والتربويةالدعويةوأهميتها!الرسولفيالخا!يةهذهوشواهد.وهكذالاثدامه

خصائصكل!الرسولفيهبئنجامعمختصرحديثالى-هنا-ونشير،جداَمحميرة

عنهم:اللهرضي!حابتهمنلمحموعةمميزة

:قال!اللهرسولأن؟مالكبنأنسعن



!..ا!ريويا!اعل..

حياءوأم!دقى،عمراللهدفىليوأثدهم،بكرأبوبأمتيأمتيأرحم)

كعب،بنأبياللهلكمابوأترؤهم،طالبأييبنعليوأقضاهم،عثمان

لكلوإنألا،لابتبنزيدوأفرضهم،جبلبنمعا؟واطرامباطلالوأعلمهم

.)1(،اطراحبنعدةأبوالأمةهدهوأمينأصناأمة

وببره،أقرباليهكانالمقابلبالطرفأعرفكانكلماالفردأنولاشك

متأقلما،متقبلاَويكونذاتهالث!عوربيادلهالمقابلالطرفوكذلك،أحرىو!لته

فيهم.والنفرةالوحشةلمعثتجاهلهمأوالآخرينجهلبينصا

الأوواح):يقول!النبىسمعت:تالتعنهااللهرضيعالشةعن

.)2((اخلفمنهاوماثناكر،اثعلفمنهالعارففما،محندةجنود

أنسابكممندطموا"!اللهرسرلتال:قالعنهاللهرضىهرووةأبىوعن

منسأة،المالفيمثراة،الأهلفيمحبةالرحمصلة،ل!نأرحامكمبهمالصلون

)3(.(ا!دفي

1(.2)5رتمحدث3111:الأبانييتحققماحهاينسحهحانظر،ماجهاينلغرجه1()

.)3336(اطدثرنم61642ةالباريخح(ححراينانظر،البخاريأخرجه)2(

.(4394)الحدثرتم30381/:المصا!حمثى.،البرفىى،انظرالترمذىأخرجه)3(





!..اكرلويافامحل..

الاسل!بيةالخصالص+2

والتعليم،الترلمةفيالمباشرةغيرالأساليباستخدامفيالمربيمهارةوشمل

المعلوماتنقلعندالتمهيد!ةوالأساليبوالمداخلالمقدماتاستخدامعلىوقدرته

.المنرىالىوالخبرات

المباثرة:!رالأسالب

الأسئلة،وإلقاء،المتعلمشعورتقبلمثل،المباشرغيرالتأثيريفالأسلوب

أثرلهذلككل،لهالمدحوإظهار،المتربيمنالتجاوبحدوثعندوالإستبشار

4;تحسنوفيالمترىمشاركةزيادةفى LtP1(التعلمية!جاليتهوني(.

،نظرةووجهاتآرائهبطرحليشاركللمترييالفر!ةالمريىلالاحةكذلك

تشرحوملاحظات،تفصيلياَتقويماَالمعلمعليهايكتبالتيالمقاليةبالأبحاثوليقوم

الانسجام)جادفيمفيداَأسلوباَيعدذلككل،الأبحاثتلكوسلبياتا!جابيات

)2(.التقليدىالرسميالاطارخارجقويةعلاقةيناءوفى،والتفاعل

التوجيهايصالالىتهديانهاللتينوالنباهةبالحصافةلسم)ذا-عموماَ-والمربي

وبأسلوب،وظروفهاالتريويةالبيئةذاتمننابعةعفويةبطر!ةللمتربىوالحبرة

ذاIاأم.أعمقتربوىوتفاعل،أوثقعلاقةبناءيستيم،نه،ولامملولمباشرغير

.المباشرةهذهيقدرالتفاعليفتقد،نه،والتعليموالتوجيهالنصحفيمباشراَكان

وأنظر(سلوكهالهملن!رالمعل!ون)ساعمةكالينينندرزانظر،ايراولهذ!الدراصاتلعضلالتتوتد1()

.،52-944ص،التدرسر!انصنفكرى

(r)اتامالياللراصةمثله!"لأسلوليحمدوىالىعدورةثراماتشر!:(SNO)انظرCorrelate

-948:46of Faculity - Srudent Inter action Socioligy of Eduacation

.)7391(،894



..!ال!مهالنفصهلم..!

غيرالتربيةاستخداممنيكعركان!اللهرسولأنالنظريلفتومما

دونلكنمحينةأحداثاَمستثمراَوالتعليمبالتوجيهكومأحياناَفهو،المباشرة

عليهمولهأخطاءفيوقعواأناسالى)شارة،lقواممابالIوبأسلوب،تخصيص

عنعامةالناسوليستفيد،أحدلمشاعرجرحدونماوويدالى،فينبهملاحظات

الرجلنعم)وبأسلوبالانتباهلفتمعبالمدحوأحياناَ،بالحدثالثعليمطريق

هذاوني،فيهبمابالرجلبالتنويهوأحياناَ،،الليلمنيقومكانلواللهعبد

وكان-القيسعبدلأشجقولهمثلوذلك،وتدريسوتأنيس،وك!سبجذب

.،والأداةالحلم:ورسولهاللهحبهماخصلتبنفيكإن5:-فومهسبد

التمهددة:والأم!ايبالمداخل

وقد،المستحدثةالتعليميةوالأنش!الجديدةللأفكارذهنياَالمتحلماعدادجب

المعين،التربوىالنشاطمنالفرضبشرح،أوالتعلمفيالرغبةببعثذلكيتم

المتحلمذهنفيكان،ظذاللمتربيالذهنىالوضعمحرفةمنالفغالللمحلمولابد

بنيرمنهحظىلنالفرضهذايعوقتدخلأىف!ن،تحقيفهينوىغرض

بهيهتممماأو،المتعلمغرضكخدمنوعمنالتربوىالنشاطيكونأنالا،الرفض

.)1(المتعلم

الأساليباستخدامفيومجيداَ،المتعلمذهنجلبفيناحجأالمربىكان!)ذا

وانسجاماَ.تقبلاَوكعر،نفسهالىوأحبالمتربىذهنيةالىأقربكان،التمهيدية

أو3القصةطريقعنالموضوعالىالمتعلمانتباهنلفتأنالمهمةالمداخلومن

التربوىبالنشاطإرتباطلهمماللذهنالمستثيرةالأسئلةطريقوعن،المناسبةالحادثة

السارةوخصوصاَالمتعلملدىالسابقةالمعلوماتاستخدامطريقوعن،المفصود

لديه.والمحببة

.98،09عىالمرس،ركانحننكرى:انظر(1)



!..اكريويا!اعل..

دون،الجديدةالتربويةوالخبرةالمطروحالموضوعفيالمربيدخولأما

ويغلق،وسلبيتهانصرافهالىويؤدي،التلميذمقت!ثيرف!نهومهيئاتمقدمات

يثبطسلوكوهو،التعليميةالعمليةبدايةمنوالانسجامالتفاعلبابالمربىعلى

محدودين.واقبالهاستيعابه،ويجعلالمتربىهمة





..ا!رلوياهاعل..

نيةاالوجةالخصالص+3

!

سبق-فيمابهالتعرفتموقد-الاخلاعى:هيخصائمىخسوتشمل

والرحمة.والحودوالأمانة،والعدل

:العدل

معيتعاملوقد،جماعيجوفيالترديةيمارسالأحيانمنكثيرفيفالمربى

معسلوكهفيكون5واحدمجالأو،واحدبيتأو،واحدمستوىفىأفراد

علىتوجهاتهو!ذون،وزنأكزنونهعيونهموأمامالمتربينمجهرتحتالأفراد

دون،وزمليهزميلبينأو،وأخيهأخبينأو،وفردفردبينميزف!ذاعذااختلافها

معالانسجاموفقد،درجاتأودرجةالتفاعلضلمفيسقطووجيهواضحمبرر

.الحورفيالنوسعبحسبالمتربين

المجورللطرفالكراهيةأو،بالهوىمرتبطأومبنيالحدلعدمأنومحلوم

علىقدرتهيقوضللموضوعيةوفقده،الكراهيةأوبالهوىالمرلىوتلبى،عليه

فىالمترليعلبهالذىالأدنىالحدهوالعدلو!عتبر.التربريةالبيكةفيالتفاعل

نأمنأقلفلا،متفضلامحسناَيكنلماذاالمتفاعل،فالمر!حقوقهمعالتعامل

وأعطاته.ودرجاتهوامتحاناتهوشروحاتهنظراتهفىمنصفاَعادلأيكون

.)1(!القر!دىوا-لتاءوالاحسانبالعدل!أمراللهان!:لعالىثال

النفوسصفاءبهيتمالذيالأدنىالحدوهو،ومضروعواجبفالحدل

.09:ابحلسورة(1)



..ofالدعالنفص!..!
يحدثوبه)1(مطلوبمندوبوهو،ذلكفوقوالإحسان،الحقواحقاق

،وأمرالعدلأهميةالىكل!الرسولنبهوقد.والقلوبالنفوسفيأْلراَأعظمهوما

)2(،أولادكمبينواعدلوااللهاثقواا:قالعندمابه

منمهماعنصراَيفقدالآخرعلىأولادهبحضفيفضليجورالذىوالأب

ايقاعوبينبينهتحول،ومن!يةنفسيةحواجزويكون،التربوىالتفاعلعناصر

.تلاميذهمعوالشيخ،طلابهمعالمعلموكذلك،المناسبالتربويالأثر

الأمانة:

فيالثقةلمنيوأن،تلاميذهمعتعاملهفيوأمينأصادقاَالمربىيكونبأن

التفاعلولإحداث،العلاقاتلبناءضروريةالموثوقيةأوالأمانةوسمة،نفوسهم

.عديدةلأسبابوذلك،المطوب

أحوالعلىوالاطلاع،الأسرارتبادلتشملالتفاعلسلوكياتأن:منها

وليحقق،المقربينمنلصفوةالالايتاحمماوالنفسيةوالاجتماعيةالثسخصيةالمتربى

فىذلك-علروأنوأميناَموثوقاَ!كونأنلابدالعلاقةمنالمستوىذلكالمرلي

وتعامله.سلوكه

ولا-سعىسراَلايحفظ،للأخبارناقلاً،بهلايوثقمتقلباَالمربيكاناذأأما

علىيُطعأنولا،بالدقائقاليهيُفضىأنولا،يُستأمنأنلايمكنف!نه،عهداَ

حقمندمجأمتفاعلاَبكونأنلايمكنف!نهثئمومن،والخاصةالخطرةالقضايا

معاملته،فيوالكذب،السطحيةالىأقربكانربمابل،المترليمعالاندماج

نبهوقد،بوائقهولاتؤمن،عليهلايعتمدبحيث،مسالكهفيالوجوهتعددو!الى

.182،/:الحغالفرآنتفير،كيراينانظر1()

.(8752)الحدثرقم5052/:الباريخح،حبراينانظر،البخارىاخرجه)2(



!..ا!ريويا!اعل..

.الناسمنالنوعهذاخطورةالى!الرسول

:قال!النبىأنعنهاللهرضيهريرةأبيفعن

.)1(أأميناَيكونأنالوجهينل!يينبغيما)

المتربىأمانةعلىكبيراًاعتماداَيعتمدللمتربيوالنصحالمشورةابداءأن:ومنها

ذلك.على!الرسول.كدولهذا،بهالثقةمدىوعلى،وصدقه

:!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضىمسعودابنفعن

.)2(أمؤنمنالمسنشار"

علىتدل،تفاعليةسلوكياتتُعد،الآراءوتبادلوالنصحوالمسمورة

والداعية،وأبنائهوالأب،وطلابهالمعلمبينوالانسجامالاندماجمدى

المتربىمنعإلىيؤدكطثقةغيرالمربيفكون،بالعكسوالعكس.وجماهيره

التفاعلفقدعلاماتأهممنوهذا،النصيحةوطلب،الاستشارةمن

.التربويالوسطفىندماجyوا

يُدْعىفكان،بعثتهقبلمنالأمانةبخلق!اللهرسولاشتهروقد

ليكون؟مبكراَبهعُرفوالتربيةالدعوةفيالخلقهذالأهميةوكأنه،الأمين

الرسولالناسأحبوقد.فيهموالتأثيرالناسمعللدخولوممهدأأساساَ

ملكالأخرىوالصفاتالصفةوبهذه،بهوتأثروا،عليهوأقبلوا،لذلك

وأماناتهم.لأسرارهمومستودعأ،لاستشاراتهممرجعاَوصار،الناسقلوب

.2/365:المند،أحمدأخرجه(1)

.3(020)الحديثرتم2903/:طجةاثنصصحيح،الأبانيانظر،ماجهابناخرجه)2(

سحح.:الأبىنيتوتال



!
:الجود

..الرعرسالنفمرعل!..

المتربىعندوحظوةقيمةبهماينالوجاههومالهوقتهمنالمربييبذلحيث

سلطةمحلفيوالمربي،وتلقياستقبالموقعفيالمتربيأنعُلِمَاذاوبخاصة

ومواساته.وسماحتهبمعروفهالقلوبويأسر،النفوسيملكالجوادوالكريم.وتوة

إلىمعهاتحتاج،وعوزوتظلمعجزحالاتتتضمنوالتربويةالاجتماعيةوالمواقف

وكرم،وعطاءبذلذاالداعيةأوالمربيكانفإذا،والشفاعةوالنصرةالمعونة

به.واستعانوا،إليهوسعوا،الناسمعهتفاعل،وسخاء

كما،المرسلةالريحمنبالخيرأجودكانبلجوادا،كل!اللهرسولكانوقد

)1(.البخارىصحيحفىورد

مشكلاتهمويعرضون،إليهويلجأون،بهيستعينونأصحابهكانولهذا

الضيف،ويقرى،الوافديكرم،وحاجاتهمأحوالهمعلىيتعرفوكان،عليه

ماله،بخاصةتبرعوربما،الحاجةعندويثفع،المظلوموينصر،الضحيفويعين

عليهماللهرضوانالصحابةمنتلامذتهوتأثر،غيرهبهاوآثروطعامه،وكسوته

أعلى،وحققواالوشائجوأعظم،الروابطأشدبينهمقامتحتى،تأثرأيمابذلك

.والاندماجالتفاعلفيالمستويات

ل!عخونوأموالهمديارهممنأخرجواال!-فىالمهاجر-فىللفقراء))؟ثعالىقال

والد-فى+الصادتونهمأولئكووسولهاللهوينمرونورضواناَاللهمنفضلاَ

فيولايجدونإليهمهاجرمنيحبونتبلهممنوالايمانالدارتبوءوا

ومنخصاصةبهمكانولوأنفسهمعلىويؤلرونأودوامماحاجةصدووهم

)2(.!المفلحونهمفأولئكنفسهدحيوق

.)6(الحدثرقم1/04:البارىخح،حجرابنانظر(1)

.8،9:الحثرصورة)2(



!..الرمويافاعل..

وسير،مدعويهمع!الرسولم!يرةمنعملياَمثالاَلذلكونضرب

عندما،القيسعبدوفدقصةمنجزءالمثالذلك،بعفىمعبعضهمالصحابة

للتعلمالاستجابةارتباطمدىيتضحوفيه،المدينةفي!اللهرسولعلىتدموا

.والمواساةبا!رام

:يقولونوهمالقي!عبدوفدسمعأنهعبادبنشهابعن

أوسعواالقومالىانتهينافلما،ينافرحهمفاشتد،!اللهرسولعلىقدمنا

سيدكممن:فقالالينانظرثم،لناودعا!النبيينافرحب،فقحدنا،لنا

الأشجاأهذا:!النبيفقال،عائذبنالمنذرالىبأجمعنافأشرنا؟وزعبمكم

نعم:قلنا،حماربحافرلوجههبضربةالاسمهذاعليهوضعبومأولهذاوكان

عيبتهأخرج،ثممتاعهموضمرواحلهمفعقلالقومبعدفتخلف.اللهيارسول

بسطوقد!النبىالىأقبلثم،ئيابه!الحمنولب!السفرثيابعنهفألقى

أشج.ياهاهنا:وقالوا،لهالقومأوصعالأشجمنهدنافلما،وأتكأرجله!النبى

النبىيمينعنفقعد.أشجياههنا:رجلهوقبضقاعداَواصتوى،!النبىفقال

وغيروالمشقرالصفاقريةلهوسمى،بلادهعنوسأله،وأل!هبهفرحب،ط!

منا.قرانابأسماءأعلملأنتاللهرسولياوأمىبأبي:فقال،هجرقرىمنذلك

:فقالالأنصارعلىأقبلثمقال.فيهاليوفسحبلادكموطئتقداني:فقال

شيئاَبكمأشبه،الإسلامفيأشباهكمف!نهم)خوانكماكرمواالأنصاريامعضر

يسلمواأنقومأبى)د،ولاموتورينمكرهينغبرطاثعينأسلموا،وأبشاراَأشعارأ

لكم،)خوانكمكرامةرأكمكيف:تالأصبحواأنفلما:تال.خُملواحتى

وباتوا،مطعمناوأطابوا،فراثناألانوا،اخوانخير:قالوا،؟اياكموضيافتهم

،!النبىفأعجب.!نبيناوسنةوتعالىتباركربناكتابيعلموناوأصبحوا

علممنفناَوعفمنا،تعلمناماعليهفعرضنا،رجلارجلاعليناأقبلثم،بهاوفرح



..ال!مر!النفصعك..!

.)1(والسقوالسورتينوالسورةالكتابوأمالتحيات

التربوية،وآثارهاالدعوىالتفاعلقواعدمنالعديدالىالنصهذاوينبهنا

ومنها:

والخدمة،،والمبيت،الإختلاطنجدحيث،بالمعايشةالتعلمقضاياربط-ا

عنهم.اللهرضيوالصحابة!الرسولقبلمنللوفدوالمتابعة

اخوانكمكرامةرأقمكيف:سألهمعندما!الرسولالوفدأجاب-2

حصلواالذىالتعلموبينفيهكانواالذىوا!رامالقرىبينقرنوابأن؟لكم

وأصبحواوباتوا،مدمناوأطابوا،فراشناالانوا،اخوانخير:قالواحيث،عليه

المربيماليذلهتأثيرالىيشيروهذا.!نبيناوسنةوتعالىتباركربناكتابيعلمونا

فيه.والمَجاوبالتعلمعلىبهويجود

وبلدانهم،وأحوالهم،وأسمائهم،بتلاميذهالمرىمعرفةأهمية3-

تأئيرولهذا،أمورهمويعلمشئونهميتابعالمرلىبأناشعارهموأهمية،وصفاتهم

الىأشرناوتد،دعاتهممعوالمدعوين،معلمهممعالمتعْلمينتفاعلعلىملحوظ

المعرفية.الخصاثصفىالصفةهذه

وتأليفاَ،للنفوستضجيعاَ،حقهوبماوالمدحللثناءالمربياستخدام-4

المضيفينالأنصاروفيالضيفبالوفدالتعريففي*الرسولقالفقد،للقلوب

بكمشيئاَأشبه،الإسلامفي)شباهكمف!نهم،اخوانكماكرمواالأنصاريامعشر:

كسلمواأنقومأبىاذ،ولاموتورينمكرهينغيرطائعين،أسلمواوأبشارأأشعاراَ

اللهيحبهماخصلتينفيك)ن:الحديثتكملةفىللأشجوقالقتلواحتى

.والأناةالحلم:ورسوله

.1()7955رتم3/432المدفيأحصدأخرجه1()



!..اكركويا!امحل..

لرحمة:ا

بمعاناتهملاحساسهالناسعلىوشففته،ولينه،المربيعطفبهاونعنى

التعاملوعندوالتكليفالتوجيهعندلذلكوتقدووهومضكلاتهموحاجاتهم

يحئلهفلا،وطاقاتهقدراتهخلالمنالمتربىالىينظرأنيستيمبحيث،واماصبة

ولايحاصبه،العمريةمرحلتهيفوقبماولا!امله،لايفهمبماولا!خاطبه،علقمالا

وسعه.فى!كونمالاعلى

نأحاولالمعلمأنالىإشارة،الوجدانيةالمشاركة"الخصلةهذهتسمىوقد

بمامعهفيتعامل،مسمكلتهويعايشومستواهحالتهليتصور،المتعلممكاننفسهلهضع

فمن،الوجدانيةالمضاركةاعلىأبناعهبدربأنالاسلاممنهجومن.يناسب

الجوعحالهَالمسلميعيقأنالاسلامىالتربوىالمنهجفيالصومفريضةحكمة

ويواسيه.،فيرحمهحالتهويتصور،وا!تاجالفقيرفيتذكر،والاجهادوالعطق

حالالىالغنيحالتنزلحيث،والبساطةالتجردالحجفر!ةحكمةومن

والحركة4والمكانوالملبسالهيئةفيوالمعوزالفقيرلحالمساو!ةشبهأوسماوية

حاجاتهم.فىويسعىنيواسيهمالمسلميناخوانهحالوقصوريتذكروبهذا

المشاركةمنفيهالماالتربرىبالتفاعلالصلةالوثيقةالخصالمنوالرحمة

بهذهتعالىاللهنوةوقد،حالهوتقدرو،الآخربالطرفوالاحساس،الوجدانية

حالهم،ويَعلم،ررحمهم،المؤمنينأنفسمنجعلهحيث!الرسولفيالخا!ية

أدفسكممنرسولجاءكملقد):تعالىقال.شاصهمو!در،طبعهمو!يش

.)1((وحيموؤوفبالمزمينعلكمحريعىماعثتمعلهعزفى

وما،ومقابلهاالخاصيةلهذهآخرتفصيل-آخرموضعفي-القرآنفىوورد

وحباَ.كرها،واقتداءَار،وإقبالاَ)عراضأالناسحالفيبالغأْلرمنلهما

.821:النويةصرة(1)



..الرعر!النفسعلم..!

منلالفف!واالقلبغلظفظاَكنتولولهملنتاللهمنرحمةفبما)

)1(.الأمر!فيوداورهملهمواسيصرعنهمفاعفحولك

بهفتأثر،والشفقةواللينالرحمةعلىنبيهجبلقدأنهتعالىاللهبيقفقد

عنهالناسلتفر!،غليظاَقاسياَولوكان،لهوانقادواوأحبوهعليهوأقبلوا،الناس

ومسالكهم.وتوجهاتهم،حياتهمفييغيرأناستطاعولما،وأعرضوا

،الصغارمعالتعاملعندوتتكد!الرسولفىالخاصيةهذهوتتضح

لزيادةوذلك،ونحوهم،والشيوخ،والنساء،والأيتام،والمبتدئين،والجهْال

فيماذلكمنجانبأأوضحناوقد-لحالهمتقديراَوالشفقةالرحمةالىحاجتهم

عليهم!فكانفقد،بالصبيانكل!الرسولرحمةذلكأمثلةومن-سبق

وحاللحالهممراعاة-الإطالةوريدوهو-الصلاةفيتجوزوربما،ويداعبهم

:قالعنهاللهرضىهرووةأبومارواهوالعمليةالمباشرةالتوجيهاتومن،أمهاتهم

:فقال،الحسينأوالحسنيقبلوهو!النبىحابسبنالأقرعأبصر"

:!اللهرسولفقال.منهمأحداَماقبلتةعشرالولدمنلى)ن

(.r)،صوحملاووحملامنإ

)بمحنىالرحمانبل،والصلةالبربسلوكياتوثيقةصلةالرحمةولخصلة

صلتهقويتكلما،الناسالمرءرحموكلما،الرحمةمنمثشقةتكونقد(القرابة

والمحبةالقبولمنلهوصار،والقرابةاللحمةيضبهماوبينهمبينهوصار،بهم

وشفقته.رحمتهبقدرعندهم

.951،عمرانآلسررة(1)

صحهح.حنحديث:وتال628/:الأحوذىغفة،المباركفورىانظر،الترمذىأخرجه)2(



!..ا!رسويا!اعل..

روحمهمالراحمون5:!اللهرسولفال:قال،عمروبناللهعبدعن

منثصجنةالرحم.السماءفيمنووحمكمالأوضفيمنارحموا،الرحمن

.)1(،اللهتطعهظعهاومناللهوملهوصلهافمنالرحمن

حاله،تفسد،الخلقعلىالضفقةمسلوب،القلبقاسىالفرديكونوعندما

_و شقياَ.يكونبل،أمرلهيستقيم

:يقول!القاسمأباسمعت:قالعنهاللهرضيهريرةأبىفعن

)2(.،دقيمنإل!الرحمةلنزعلا"

،التربوىالتفاعلاحداثفيكبرىأهميةمنالرحمةمالخاصيةيتبينوبهذا

عنالصادقالانطاعواعطاء،الآخرينمعالعلاقاتلبناءمنهلابدأساسفهي

الأثراحداثثمومن،المتربيبشأنوعنايتهومتابعتهحرصهحيثمن؟المربي

المناسب.التربوى

،داودأبووأخرجه،615/:الاْحوذىتحفة،المباركنررىانظر،صحيححنونال،ايرمذيأخرجه(1)

المئتبكة.اثجرعروقنمنىالثبنةكلصةواعل،أيضأوأحمد

وابنأحصد،وأخرجه6105الأحوذىعْفة،المباركنورىانظر،حنحدث:وتال،ايرمذىأخرجه)2(

صححه.فىماجه





..ا!رلويافاكل..

الأتصاليةالخصالص+!ا

!

.والقرب،الاتصالفيوالتوازن،المرونة:هىخصالثلاثوتثسمل

نة:لمروا

حدأقصىفيمعهوالتعامل،والموضرع،الموقفتفدروعلىالمربيقدرةوهى

تحقيقالىيؤدىوبما،الشخمىأوالحالماكطبهحمسب،الاستطاعةمنممكن

الث!مرعية.الضوابطضمن،وذلكالأهداف

وسعادتهالأنسانراحةلتحقيقويسعىوواسعميسئرالشرعأنوالمعروف

)1(.!يسرىونيسرك):تعالىاللهقال،ومصلحته

.)2((العسربكمولارويداليسربكماللهوويد):تعالىوتال

مواقفهفيوخصوصأممكنحدأقصىالى،مَرِناَ!اللهرسولوقدكان

،المتغيرةوأحوالهمالمتعددةالناسطبقاتمعفبهايتعاملوالنى،التربوية

الدعاةفىالمرونةخصلةالىبحاجةوستظلالدعوة،وكانتالمتجددةومشكلانهم

الحديثعند-سبقفيما-أشرناوقد.فيهمويؤثرواالناسيكسبوالكى،والمربين

بخصلةعلاقةلهاالتى،والأحاد!ثالثمواهدمنعددالىالتعاملىالسلوكعن

اعادته.عنيننيمماالمرونة

بصورةالواجباتأوالمطوباتعلىوالا!رار،المربيطريقةفيالجمود)ن

وبينبينهتحولالتيالكراهيةيورثوقد،عنهصلياَانطاعاَيحطى،غالبةأودائمة

والإعراضمنهالنفورإلىيؤدىاًنهكما،وعمبقاَصادفاَتأثيراَالمتعلمينفيالتأئير

.8:الأعلىسررة(1)

.6:851البقرسورة)2(



..الرعر!النفص!لم..!

المربين.منقليلنفرالابهلايحظىمما،والخاصةالتفصيليةالقضايافيإدخالهعن

علىدقيقأ،واطلاعاَبأحوالهواسعةمعرفةتتطلبالمتعلمشخصيةبناءأنومعلوم

،المرىيملكهافعالةبآليةالاللمربىهذايحصلولن،وسلوكهشخصيتهجرانب

فيالتخططمعالنظرببعدوالمحاطةالشرعبضوابطالمنضبطةالمرونةتلكمنها

.الأولوياتترتيب

الوفودعلىأنواعيستقبل-التربويةالث!مرعيةبنظرته-!الرسولكانوتد

ويتعامل،ومواهبهممستوياتهماختلافعلى،والأفرادوبلادهمطباعهماختلاف

منالختلفةالمياد!وفي،والرجالالنساءومع،والكباروالكهولالصغارمع

السماحةبخلقفيهميؤثرفكان،ذلكوغيروجهاد،،وعبادةودعوة،تعفم

والنصح.،،والتوجيهالمباشرةالخاطبةقالبمنامصروالرعايةوالمرونة

ا!صالي:التواؤن

المتعلم،معوالحوارالخطاببحصنعنايةهناكيكونأنبذلكوالمقصود

وليستايجابية)علاميةعمليةالتربويةالعمليةف!ن؟لهوالاستماعالانصاتوحسن

ونحوهما،والراديوكالتلفزيونالاتصالوسائلمعالتعاملحالهوكما،سلببة

المتعلملانطاعاتفرصةتعطيأن،دونواحدطرفمنتبثالتىالوسائلمن

له.تنصتأووآرائه

رعايتهامنلابدلهوميزة،للمربيمهمةخاصيةيعدالايجابيالاتصال)ن

تجعلبأن،شطر-شالعمليةتقسمأنبالتوازنالمقصودولي!،بتوازنواستثمارها

الظرفبح!سبالأمربينالموازنةالمقصودو)نما،%05والإنصات%05الالقاء

مشاعرهلهمستجيبمواجهةفيأنهالمربىيح!ىوأن،المتعلموطبيعةوالموضوع

علىاليهالرسالةتوصيل-الأحوالأغلبفىلايمكنوأنه.ومسالكهوأفكاره

إليه،الخطابوضوحمنلابدكانهناومن؟،ديمقراطيةأحرةبطريقةالاتمامها



!..ا!رسويا!امحل..

لديه.لمابالاستماعوالعناية

عندماأوبالناسيتصلعندما!الرسولطرقةفىوا!حاَهذاكانوقد

حسنماكانمثل،المتلقيمعوالتجاوبالاستماعحسنفهر،به!تصلون

وأفعاله:أقوالهمنالشواهدببعضذلكعلىونستدل،لهوالأبانةالخطاب

المتعلمين،معوتجاوبه،واستقباله!الرسوللاستماعالأدلةأوضحفمن

عنه.اللهرضيثعلبةبنضمامحديث

فيط!النبيمعجلوسنحنبينما:قالعنهاللهرضيمالكبنأنسفعن

أيكم:لهمقال،ثمعقلهثمالمسجدفيفأناخهجملعلىرجلدخل،المسجد

.المتكىءالأبيضالرجلفقلنا:هذا-ظهرانيهممتكىءبين!والنبي-؟محمد

الرجلفقال.أجبتكقد:!النبيله.فقالالمطبعبدابن:الرجللهفقال

:فقال.نفسكفيعليتجدفلا،المسألةفىعليكفمضذسائلكانى:!للنبى

الناسالىأرسكآلله،قبلكصنورببربكاسألك:فقال.لكبداعما!

الخصالصلواتنصلىأنأمركآللهباللهأنشدك:قال.نعماللهم:ففال3كلهم

هذانصومأنأمركآللهباللهأنشدك:قال.نعماللهم:قال؟والليلةاليومفي

هذهتأخذأنأمركآللهباللهأنضدك:قال.نحماللهم:قال؟السنةمنالشهر

فقال.نعماللهم:!النبىفقال؟فقرائناعلىفتقسمهاأغنيائنامنالصدقة

ثعلبةبنضماموأنا،قومىمنورائىمنوأنارصول،بهجئتبماآمنت:الرجل

(.1)،بكربنسعدبنىأخو

الصفوفاخترقعندمامعبدبنوابصةحديث)2(الىسبقفيماأشرناوقد

6)رفماv/19:البارىخح،حبراينانظر،ابخارىأخرجه(!) r)فلا:وفوله،سغكأىأجبنكوشى

علي.تنضبلااى:عليتجد

.الدواحبابفي)2(



..الرمر!النفصممك..!

فى!يستأذنهجاءالذىالفتى)1(حديثوكذلك،!الرسوليسألوجاء

جداَكثبرةأحاديثوهناك.ومن!قبهدوءوحاوره!الرسولفاستقبله،الزنى

المتعلمين،منوالتعليقاتوالاخمراحاتوالاعتراضاتللأسئلة!الرسولثقبلئبين

أحياناًالاستماع)نبل،ويعلمهموءسشدهميوجههممابقدراليهميستمعوكان

الرسولعندالمتعلمينأنعلى،ثعلبةبنضمامحد!ثفي،كماالتعليمسبيلهو

أسئلنهمأساليبتختلفثمومن.ومستوياتهموسابقتهمطبقاتهمتختلف!

حقه.حقذىكلويحطى،ذلككليسع!الرصولوكان،واعتراضاتهم

،العبارةجلي،الخطابواضح،الحديثحسن!الرسولكانالمقابلوفي

اقتضىاذا،ويطبللتكرارالحاجةعندويكررويؤكد،الايجازمحلفييوجز

.الإطنابالحال

العادعذهلوحديثاَيُحذثكان!النبيأن)عنهااللهرضىعالضةعن

)2(.،لأحصاه

سردكميسرد!اللهرسولكانما):قالتعنهااللهرضيأيضاًوعنها

.)3(،اليهجلسمن!حفظه،فَضل،!ئنهبكلام!كلمكانولكنههذا

تفهمهفهماَفصلأ!اللهرسولحديثكانانما"أخرىروايةوفي

)4(.،القلوب

ثلاثاًأعادهالكلمةتكلماذاكانأنه!النبىعن،عنهاللهرضىأنسوعن

.البابهذافيالملاجيالسلوكتناولعند1()

.)3567(رتم،6/556:البارىخح،حبماينانكل،البخارىأخرجه)2(

01/1:الأحوذى!ة،المبارممفورىانظر،سحهححسنوقال،الرمذيأخرجه+( 2 r:,)I371( A

ونكون،ظامرمْنأى،لكلام(سفة،نةو)فصل،ثعضلاسيحضهاسثحجالآالحدثمتابحةمر()الرد

فصل.أجزاله

نفها.الصنحة،السابقالمرجع()4



!..ا!رلويا!اعل..

)1(.،ثلاثأعليهمسلمعليهمفسلمتومعلىأتىو)ذا،عنهتفهمحتى

واستيحابه،،السامعبفهم!الرسولعنايةالىتضيرالأحاديثفهذه

الأولىبل.والاضطراباللبسفيايقاعهأو،عليهالعجلةوعدم،وتجاوبهوحفظه

قداللذانوالتتابعالسردبخلاف،المرادالهدفثحققإلىالمؤديانوالوضوحالتأنى

وأعرضالمربيبضاعةفيزهدوربمابعضهاأوكلهاالفائدةالمستمععلىيفوتان

عنه.

عنهاللهرضىعمرلسؤال!الرسولمنتقبلففيها.لأتىالحديثإلىوانظر

بينة.موجزةاجابةوفيه،واعتراضه

عنه:اللهرضىالخطاببنعمرقال:تالعنهاللهرضيهريرةأبيعن

شىءفيبل:قال؟منهفُرنجقدشىءفيأم،نأتنِنُهشىءفينعمل،اللهيارسول

:قال.بالعملالاذاك!دركلا،عمريا:قال؟العملففيم:عمر،قالمنهفُرغقد

)2(.،اللهيارسولنجتهذاذا

:لقربا

وأن،معهموالجلوسالمتعلمينلاستقبالاستعدادهالمرلىيُظهرأنوهى

يعتنىوأنمضكلاتهم،وحل،تضاياهملمعالجةلديهوالمكانالوقتبتوفريشعرهم

به.الاحتكاكعندالمتعلمونيلحقمما،ومؤشراتهالقرببسلوكيات

تمتقدفهذا؟المعنوىالقربوليس،المادىالقرب-هنا-بالقربوالمراد

المادىوالقرب.السابقةالخصائصبعضوفي،التفاعليالسلوكأنواعفيمناقشته

ايكرارأنالحدثلمحراحذكروتد،9)59.رقم1/272:ابارىفتح،حبراينانظر،البشاريأخرجه(1)

.الاخضاءفدأحيانأ!)نماداشألهى

يبقكيرأنمنابتداءأنمملهأى،نأتنفه"ونله1(0)8رفم027عىحبانابنصحيحانظر،حباناينأخرجه)2(

يقدكل.مضا.يه



..الرعر!النفسعلم..!

والساعاتالمكتبيةكالساعات،وتحديدهاالاستقبالأوقاتاظهارفىيتمثل

ورحلاتهمنضاطاتهمفيالمتعلمينمعللخروجالمتوفرةوالأوقاتوالأيام،المنزلية

والهاتفي،والكتابىالشخصىكالاتصال،بهالاتصالسبلوتيسير،وزياراتهم

الحاجة.عندونحوهاكالسيارةالنقلوسيلةلتذليلالاستعدادومدى

،تلاميذهمنقريماَليكوناستعدادمنالمربييُظهرماكلأن:والخلاصة

.القربخاصيةمنفهومثكلاتهموحل،بحاجاتهموالعنايةلتربيتهم

يكونأن،وهومطلققرب،القربمندرجتينعلىتشتملالخاصيةوهذه

وقرب،الوسائلوبكلمكانكلوفيحينكلفىللمتربىمتوفراَالمربيوقت

وتوجيههم،بالمتعلمينللعنايةوكافيةمحددةأوقاتللمربييكونبأن؟مقئد

والوسيلة.والمكانالزمنحيثمنلديهممعروفةالأوقاتهذهوتكون

ل!ذلونوالحديثالقديمفي،والمربينالعلمرطلاب،العلماءمنكثيروقدكان

بهم.والعنايةالمتعلمينلاستقبالومكاناَوقتأالاستعدادويُظهرون،أنفسهم

فىلطلابهيترفر،معلماَبُعثفقد.!اللهرسولهذافىالرائدوكان

ف!ن،الطريقأوالسوقففييكنلمف!ن،المسجدفييجدونه،فهمأحيانهمعظم

أسئلتهم،علىويجيب،ويعلمهم،يستقبلهمط!،وكانبيتهالىزهبوايكنلم

لهمويمتسم،يستقبلهمكانبلردهمأوعنهالناسحجبعادتهمنيكنولم

دائماَ.

منذ!النبيماحجبنى):تالعنهاللهرضيالبجلياللهعبدبنجريرعن

.)1(،وجهىفيابتسمإلارانىولا،أسلمت

رسولمنتبسمأاكثرأحداَرأيتمااقالالحارثبناللهعبدوعن

.382(2)رتم،7/461:ابارىخح،حبراينانظر،البخارىجهأض(1)
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ء!،)1(.الله

يستقبل،وطبقاتهممستوياتهماختلافعلىالناسأنواعيستقبلط!وكان

والعجوزوالشيخوالكهل،والسماب،والطفلوالرجلوالمرأة،والمتعلمالأعرابى

،لغيرهليستكأنهاومكانةعندهبحظوةيح!وكل،والجاريةوالمولىوالسيد

يشعرولم!الرسولمنهفاستحيا،عندهجلسمنأطالوربما،للجميعوهي

ينصرفأويعنفه،فلمالمسجدفيأوالطريقفياستوقفهمنأطالوربما،بذلك

لذكرها.المقام،لايسعجداَكثيرةهذافىوقصصه.عنه

واقبالهم،كل!الرسولمعالناستفاعلفيبارزاَأثراَالحاصيةلهذهوكان

ومحبة،قناعةعناليهيوجههمالذىوالعملالعلمفىورغبتهممنهوتقبلهم،عليه

جعلمما،تكلفأولتبذ4دونما،اندماجأيما!بشخصيتهمندمجينالتلاميذوكان

.أخرىجهةمنومنتشراَوواسعأ،جهةمنوعميقاَأصيلاَالتربويالنابخ

الاجتماعية،العلاقاتمجالوفي،النفسعلممجالفيالباحثونتناولوقد

المتلقىأوالمتحلمإقبال،بمدىماعلاقةلهاأنوافترضوا،بالدراسةالخاصيةهذه

الاستفادةتتجاوز،بهشخصيةعلاقةيقيمأو،يسأله،أومنهليأخذ؟الأستاذعلى

بينمنوكان.والاجتماعيةالث!خصيةالاستشارةالىيمىاكاالمجالفيالوظيفية

المربىقربأن-!حيحةوكانت-)2(الباحثينبعضترقعهاالتىالافتراضات

بينيقعمهمأمتغيراَيكونأنيمكنالمكتبيةالساعاتبتوفيرالقربلهذاوإظهاره

فعلا.الاسترشادحدوثوبينواستشارتهللمرلىالذهابعلىالمسترشدعزيمة

مهماعاملاَ(availabit)!وشخصاَووقتاَمكاناَمنهمقريياَالمربىظهوريكونثمومن

.12Irv)رقم،01/521:الاحرذىتحفة،المباركفررىانظر،الترمذىأخرجه1()

,Barrettا!.انظر)2( D , Stuolent - Teacher Personal Interaction In Public High Sch
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،الأخرىالأبحاثبعضاًيدنهماأيضاَوهذا،والإتبالوالتأثيرالتفاعلفى

فيالمربيأوالأستاذتوفربينمؤثرةعلاقةهناكأن)1((ودزوولسن)وجدفقد

وبينمعهموقتوقضاء،المتعلمينلاستقبالالمستعدبمظهر،وظهورهمعينةساعات

عليه.مث!مكلاتهموعرض،به،واستعانتهمعليهالمتعلمينهؤلاء)قبال

بتوفيركثيراَتوصىالتربويةالنفسيةالأبحاثكانتالأساسهذاوعلى

شخصياستعدادهذايواكبوأن،للمسترشدبنوتحديده،وتنطمه،الوقت

الظروفصعبت،مهمامعهموالتعامل،لاستقبالهمالمرشدأو،المربيمنونفسى

وتنوعت.

,nosliW1(انو-كل(,.R Woods, .L and Gaff, .J ASocial - Psychologial Accessibility and Facult

.)7491(29-7447:,lassroom.S Sociolgy of Education+حStudent Interaction Beyond
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الشخصية

النفسيالمنظورفيوطبيعتهاتعريفها-

الاسلاميالمنظورفيالشخصية-

لروحا-

الاسلاميةالضخصيةسمات-





!..الدضة..

الشخصية

الننسيالمنظورفيطبيعتمافىتع!يفما

الضخممة:لعر!ف

وقد،التعريفاتفيهواختلفتتحددتالثيالمصطحاتمن،الضخصيةلفظه

خاصيةالىالمصطحويضير.للضخصية)1(تعريفا05َقرابة-مثلاَ-البورتذكر

المجموعضمنمنفرداَيجعلهماأو،الآخر-شعنماكليزهأي،الانسانلدىالتميز

لضميرمرادفةالشخصيةجعلنالوالأمربتضحوربما.كثيرةصفاتفيالمشترك

وقوة،وصلبياتوإيجابيات،وعزوفمبولمن،أنا)يحملهبما،أنا)المتكلم

.بالناسالشخصتقارنعندما،وضعف

وأقويةشخصيةفيقولونالناسألسنةعلىمستخدملفظالش!خصيةولفظ

.جامدةأوللجابيةوشخصية،iiijeأومتذبذبةأووثابتة،ضعيفة

هناكفليسنسبيافتراضيشيءالشخصيةنعربف)2(انغنيمسيدو!ول

تحريففيالاتجاهاتالىوأضار،خطأالتعريفاثوبقية،صحيحتعريف

علىالفردقدرةحيثمنأى،كمثير)الشخصيةالىماينظرفمنها،الشخصية

منالفردمايحدثهمجموع)بأنهاالضخصيةفيعرف،الآخرفىفيالتأثير)حداث

منأنهالىالاتجاههذاويستند،،الآخرينفيتأئيرك)هيأو،اكتمعفيتأثير

ومنها.شخصيتمكتعرفأنيمكنعنكالآخرونيصدرهاالتيالأحكامخلال

الآخر-ش،فيوتأثيرهافعلهاردحيثمنأى،كاستجابةالضخصيةإلىما!ظر

Duna+).!05:انر(1) Schultz (Theoris of Personali.

.15-14عىال!ئ!ة!كولر!ة،فهمسهد:انظر)2(
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وأعملوب،الاجتماعبةللمثيراتالمميزةالفرداستجاباث5بأنهاالشخصيةمتُعرث

لاسنجابانهوظيفةهيالانسانفضخصية،،البيكةفيالاجتماعيةالمظاهرمعتوافقه

انهااى،داخلياكمراضيكمكونالشخصيةالىماينظرومنها.ا!تلفةللمواقف

داخليةوحدةهيأو،للفردافتلفةالسلوكمظاهرممسيرتفمنيمكنناداخليتنفى

أوا!رالتنطم)بأنهاأوونكتعريفمثل،الفردأفعالبينوالتكاملالتآزرتحدث

توافقهيحددوالذى،وجسمهوعقلهومزاجهالفردلخلقواستمراراَثباتاَالأقل

الجسم:جوانبلأربعةتنطماَالضخصيةجعلهناأنهويلاحظ،للبيكةالمميز

.والاننحالوالارادةوالحقل

،االبورتعلبهأطلقماببنالنفريقأهميةعلى)1(النفصببنبحضكدوفد

الداخلي،الحضوىالبعدذاوالتعريف،الخارجيالاجتماعيالبحدذاالتعريف

،للفردالدافعةالاجتماعبةالقيمةعلىللتركيزيتجهالاجتماعيالبعدذوفالتعريف

الشخصية،النفسعلماءبعضيعرفخلالهاومن،شخصيتهتحمكلوالتى

البحدذووالتحريف.نظرهمفيالضخصيةيحددالذىهوالاجتماعيفالرجع

الفردداخلمنالمنطقةوالسمات،الذاتيةامدداتعلىالتثيدالى!جهالعضوى

داخليارصيداللضخصيةف!ناالتعريففيالاكاهلهذاووفقاَ،حياَكاكلساَباعتباره

هو!تبرالأولولكن،الخارجمنتستقبلهبمائتأئرمثلما،بهولمةلر،منهتستمد

.الأساس

الصعوبةمدى!ضحالشخصيةتعرلهفعنا!تصرالمدخلهذاخلالومن

وهم،بخاصةالثسخصبةوعلماءبعامةالنفسعلمفيالمتخصصونمنهايعانىالتي

والأسسالتمريف:مثلالضخصيةبابفىالحامعةاطوهريةالقضايايعالجون

،هذافيمتىمنالىالماسةالحاجةومدى،البحثوطرقوالمعاليروالأهداف

المحيالم.صادقة،المصدرموثوقة،مانحةجامعةخعواهوتكون

lheories)+..70اتلى(1) ofPersonali)4!ثCalvin Hall and Cardner Lan



!..اللغمة00

:اللظرياتفيوألرهاطديثالم!ظورفيالانسانطيعة

عنتصوراتهممنافتلفةالمدارسنيالشخصيةفىالنظرياتأ!حابينطق

النشأةحيثمن،والكونوالحياةالانسانلطيعةرؤيتهمومن،الخلقطبيعة

مدرسة،ومنلآخرعالممنالتصوراتهذهوتختلف،والانتهاءوالاستمرار

فيالمطروحةالرؤىبينللأختلافواسعاَمجالاَيمثلالأمروهذا.لأخرى

مرحلةتمثلوالتصورات.تعديلهاوطريقةونموهامكوناتهاحبثمن(الشخصية

فيرحركةوأبنية،مسلماتمنبعدهامايأ-لىجميععلىومؤثرةوحصاع!ةخَطِرة

وبئنوا،النظريةلبناءالسابقةالمرحلةهذه)1(الباحثينبعضتناولوقد،الثسخصية

تتأثروالتي،عليهاتجيبأنالضخصبةفىالنظرياتتحاولالتىالرئيسةالأسئلة

.الانسانطبيعةعنبالمفاهيم

عننظرلهةأيبناءعلىوالمؤثرةالمهمةالأسكلةلبعضعرضيأتيوفبما

معها:التماملعندالث!خصية

والجبرالاخياو-ا

لينمنوالصلوكبةالحفلبةأسالببناونختار،بأنفسناوأفعالنانشاطناندروهل

أحرارنحنهل؟بأنفصناوالتحكموالوعيالشمعورنملكوهل؟المتاحةالحيارات

نفعله،ومافيهئحنماعلىمجبروننحنأم،المسيطريننكونولأنفسنالنختار

البيولوجية،والعوامل،اللاشعرريةوالقوىالماضيةبالخبرةاليهومدفوعرن

كانإنوالارادةالوعيوعلى،الذاتيالتحكمعلىتدىالتيالخارجيةوالمؤثرات

بحيثأشخصياتنابتشكيلالعواملهذهتقومذلكعلىوبناء.و)رادةوعيثمة

ردئا.نملكولا،مرادهاونقالالانسلك

,(fo--34.Personalityثلأاكل(1) 31P!ثعألهصSchultz h
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وال!ضئةالطبع-2

البيثيةالقوىأم،رالقدراتالوراثيةا!ددات،السلوكعلىتأثيراَاكثرما

التيالحوافز)فرازأنهأم؟الوارثةنتاج-مثلاَ-الذكاء؟وهلوسطهافينعيشالثي

فيوالنظريات؟ماذانتاجهي،الشخصيةوهكذا؟والمدرسةالبيتبهافىودنا

منمجموعةالىالبيكةمنمُنطقالىالوارثةمنمُنطقفمنتختلفالشخصية

معأ.الأمر!نتاجالشخصيةأنترىالمنظركأ

واطافرالماضى-3

علىالتأثيرفي،الحاضرمقابلفيالماضىأهميةعنهيآلثالثةالجوهرءالمسألة

الأولىالسنواتفيوخبراته،الماضيةالفردأيامموقعL.وصياغتهاالشخصية

الرضاعةسنواتأنورونالنظرياتأ!حابفبعض؟الحالفىمايحدثمقابل

يث!كلالذىهوالفتراتتلكابانلنايحدثفما5التأئيرجوهريةتحتبروالدولة

تكنلمانالتأثيرمحدودةفهيللدولةالتاليةالسنواتأما،الحاليةشخصباتنا

للشخصية.المنظرلهنبعضعندمحدومة

وقابلة،بالماضيالتأثرعنمستقلةالشخصيةانبعضهم-سىالمقابلوفي

فيهاوالتةليرالشخصيةفيالتحديلعلىتحملالجاركةوالأحداث،بالحاضرللتأثر

الرألين.لينالنوس!نرىثالثةضةوهناك.وموضوعاَشكلاَ

والعموما!زد4-

لكلأنأم،العحومعليهاويغلب،مشتركةصبغةذاتالانسانيةالطيعةهل

بالغةانهاعلىاليها!ظرأنيمكنالانسانفش!خصية؟المستقلةطبيحته)نصان

لينالمفارنةبجحلوهذا،أخرىشخصيةأيوصفاتهاأفعالهالانشبهبحبثالتفرد،

أصلاَ.الناسبينالتقاءلااذ،المعنىعديمةالناس
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بل،فيهلاتغرقولكنها،الانسانفيالتفردوجودترىأخرىوجهةوهناك

فيالعموميةمننوعاَيمثلوهذا،الأفرادبينمثشركةومسالكخصالآتجدهي

المقارنة.بهايمكنمثشركةعواملتبرزالتىوالمناحىالاتجاهاتبعض

الثموتحقمقمقابلا!واؤنضظ-5

فيوغاياتهأهدافه!يقفىللأنسانالكبيرالدافعتحديدفيخثلفونالمنظرون

للتوازنوالو!ول،الحسدىوالاشباع،التونرخفضهوللناسا!ركهل.الحياة

علماءمنخعة؟الأدنىحدهافيالمحاناةجعلعلىلرتكزالسعادوهل؟العضوي

ذلك.ئرىالضخصيةنفسى

وتحقيق،للنموحاجتههوللانسانالأساسالدافعأنترىأخرىفةوهناك

المادية.والتوازنات،الحضويةالحاجاتفيالانحصارمنكبروأنه،الذات

منوالانحتاقللسموتسعىوطموحةمتطحةطبيحةالانسانيةالطيحةأنويرون

.المادةأسر

(وا!ضارمافاول)والشرالخر-6

وهذا؟متشائمةأمبطيعتهامتفهللة؟ث!رووةامخئرةالانسانيةالنفسهل

للنذر!ظرالمنظر!فبعض.النف!فيوأصولهاالخلقيةبالأحكاميتحلقجانب

تجريدالىو!جهون،بكثيرذلكدونالإنسانكلونوآخرون،وثقةوأملبتفاؤل

.والحبوانالإنسانيننهذافيبعضهموربطوفد،والعدوانوالشهوةللشرالنفى

الخيرالىلاتمبلمحايدةالبشريةالنفىأننرى،وصيطةأخرىفئةوهناك

هناوالنصاعةبالبياضيقصدولا،ناصعةبيضاءصفحةهيبل،الشرولاالى

الىقيلثمومن،فيهاوالتغييرعليهاال!بةإم!نيةالمقصودوأنما،والصفاءالخيرية

الاثم.أوالبرالاتجاهينأحد
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انطقت،لهاواستصحاباَ،الإنسانلطيعةالتصوراتهذهعلىوبناء

،الموضوعتطرحالتيالنفسيةالمدارسوتعددت،الضخصيةعنافتلفةالنظريات

النظرفيالشتاتهذاتجمعأربعةتوجهاتوهناك.ومعالجاتهومبادئهأسسهفتضع

)1(:يأتىفيمانذكرها،الحديثالنفسعلممدارسفىالشخصيةالى

الأولى:المجموعة

وحياته،الانسانعمقالىالذهابمنلابدبسمموليةالإنسانلفهمأنهوترى

الرغباتدراسةمنلابدالإنسان،ولفهمالباطنوعقله،السابقةالغامضة

المتعلقةالعضويةالحياةودراسة،والتحكمالإرادةفوقوالأفعال،اللاشحورية

ثمومن،الانسانشخصيةعلىذلكوانعكاسات،والعدوانوالحياةبالجنس

هذهنظرفيالأوليةالمصادرلهذهللرجوعيحتاجوتعديلهاالشخصيةفمعالجة

.شىءكلفوقبهاوالاهتماما!موعة

ا!انة:امموعة

المعاثة،وحالمهييحمهاطارفيالبهالمباشرالنظرعلىللأنسانفهمهاودبنى

فيبهيقومأوالإنصان!حلهأنككنبماالدقيقالت!بؤعلىالقدرةمن4لانهأونرى

يظهرهالذى،الملاحظ5المصماهدالسلوكعلى-عندهم-والتركيز،محنةحالة

اللائعورية.وكباتهأوأحلامهأوخيالهعلىولعس،الضخص

الداخليةالظواهردراسةلايمكنانهيؤكدونهؤلاءالثخصيةعلماء

هودراستهيمكنالذىهـوانماعملباَومقبولةوموضوعبةثابتةطربقةيأىاللاشعورية

ويقاس،مباشرةيلاحظالذيوهو،العامةللدراسةالمتاحالمتفئرفهو"السلوك

McAdamsءط!P,(Person.01-.21)1(انظ

Monte(Beneath.5-.15أضأوانالر the Mask), P
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البيئةعلاقة)معرفةالاتجاههذاأ!حابويحاول.ثابتةبطرقةويصنف،حقيقة

ومرروثاتهالفردعلىروكزمنفمنهم،وسلوكهشخصيتهعلىالتأثيرفيبالفرد

روكزمنومنهم.،السماتعلماء"ويسمون،و)البورت،كلألل)مثلوسماته

دننيجمعونمنومنهم،الاجتماعيون)أوأالبيثيون)ويسمرنوالبيئةالحالعلى

الذىالوسطخلالمنو!أثريتحركانماوسماتهوموروثاتهفالإنسان،الأمر!

الىالنظرفيالوسطمعالسمةتفاعلالى)ث!ارةالتفاعليون،"ويسمون،فيهيعيق

الث!خصية.

اكاليةامموعة

الفردقصةمعرفةمنلابد،الانسانلث!خصيةثصاملفهمأجلمنإنهويقولون

حياةفيالبارزةالمتداخلةالضخصيةالعلاقاتتمتكيفتحددالتى،الكاملة

معالعلاقاتفيالمتداخلةوالمثساعروالإنسانياتالعواطفعلىهنافالتركيز(الفرد

الحلاقةفلطيعةوتحاملها،تربيمَهاوطريقةالأسرةوخصوصأ،الناسمنحولهمن

هذهفيالشخصيةعلماءومن،الفردث!خصيةعلىحاسمأْلروقدرهاونوعها

.)دلرأالنرد5و،إركصون)ركهامموعة

الرابعةالمجموعة

نفسهتجاه،وشعورهلذاتهالانسانفهمكيفيةمعرفةالىوتهدفتركزوهي

الأضياءجحلكيفيةعلىجهدهلهصبهناالمالم.فيهايحيقالتيالبيثةمعوتفاعله

الناسأنهيالمهمةوالمسلّمة.للناسبالنسبةمعنىذاتالحياةوجحل،قيمةذات

والتحكمالتنبؤمنللتمكنوتنطماتهموخططهموممارساتهمتجربتهمعبريتجهون

والوعىوالمعرفة،والفكرالعقلعلىهناالتركيزف!نولهذا(الحياةلأحداثوالفهم

والبيئة،،والسمات،الببولوجيةوالحياة،والعواطف،باللاشحورالعنايةمنامممر

عندجوهرليستالأخيرةفالأمور(النفسيةوالأحوال،الضخصيةوالعلاقات
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ولحياته،قيمةللانسانما!طيالجوهرىانما،اهميتهاعلىالمدرسةهذهأ!حاب

ومنواجتماعياَ.معرفياَذاتهيحققويجحله،اعتباراووعيهلحقلهويضع،محنى

.،الاجتصاعيونالمعرفيون)و،ماسلو)،كيلى،جورج)هؤلاء

شاملةرؤيةمنلابد،أحياناَوالمتباكة،الكميرةالمتعددةالرؤىهذهوس!وفي

ىأأنالباحثلهجدبحيث،شخصيتهوفيالانسانفيالتكاملمبدأعلىسسأسى

يأخذبموضرعيةلهوتستدل،المدارسمنمدرسةئئبتهالانسانشخصيةمنجانب

فيالمطروحالجانبهذا!كونوبحبث،عنا!رهاوفيالسمخصيةبناءفيمكانة

عنولاشاذاَ،لهالامناتضاَ،الأخرىالحوانبمعمتجاوباَالنظرلهاتمننظرية

.الحامنسقها

فيهايجدعليهابُنيتالتىالتصوراتوفي،الشخصيةنظرياتفيوالناظر

من!طقنظر!ةصاحبكللكن،بحثياَوالثابتيل،والواقعالحقمنالكلمير

وكستهينوالأساسامورهووجعله،اليهمالالذىأو،عند.ثبتالذىالحانب

نظر!اتفيالعللعلةوهذ.،الأخرىالرؤىعلفيأوينفيقدبل،صراهبما

وهذ.،للضخصبةتكامليةشموليةلنظرةالحاجةيؤكدمما-رأبناكما-الشخصية

وفينفسهفىكظرأنلاكلكنلاْ،مستقلاَالانسانمنتوجدأنلايمكنالنظرة

التيالذاتيةالوسائلولاكللك،وموضوعيةوشموليةباستقلاليةالناسمنأقرانه

بُوجِدِ.إلىوأقرانهنفسهفهمفيالإنسانيؤولأنهذامنوعلزم،ذلكمنتمكنه

اللهلمنوقد.وجودهومقصدلغاتوالمقرروتكوت،بخلقهالعليم،ويارئه

بينكما،الحلقذلكوعناصر،خلقهوأصل،الانسانطبيعةوحيهفىسبحانه

وفتح،وفهمهاالشمخصيةلمعرنةرئيساَأساساَيمثلالبيانوهذا.لدجادهكاية

التي،البالغةوالأخطاء،العر!ةالمشكلاتعلىالضرءبلفيأنهكما،مغلفاتها

ذلك.فيتفاوتهمعلىللثسخصيةالمنظرونفيهاوقع
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الإسلأهيالمفظررنيالشخصية

!

ونصقها:الشخصنمكولات

حيثمنللانساننظرتهمنمنطقاَللشخصيةتصور.الاصلامىالمنهجأص

الخالقأنزلهالذيالقرآنفيكمثلربانىمصدرذاتالنظرةوهذه،والغا!ةالتكو!

كدحيث،وتطعقهالقرمننفصيلهىالتيالسُنةوفي،!نبيهعلىسبحانه

القرآنآياتديمبثؤوكايا!ونزعاتهخلقهوأسلالانسانطبيعةتُبينالتيالآيات

.!الرسولوأحاد!ث

مرحلتين،علىالبها!ظرأنككنالمنهجهذاوفقالشخصيةومكونات

مكونانوفيهاالأولىالمرحلة،جوهريانضقانلهامرحلةوكل،أساصيتانكلتاهما

والمرحلة،المحنوى)الروحيوالمكون،،الحضوى"المادىالمكون:هما

الحلقيهوالمكون،التوحيد"الحبادىالمكون:هما،أضاَمكونانوفيهاالثانية

ل!راطينمنلضرأخالقإلىللملاكةرلكلالار!:تعالىنال،،السلوك

.)1((ماجمدفىله!صاروحىمنفعهونفختسوثه

أنوواضح،والروحالمادةوهماالأولينالمكونينإلىاثصارةالآيةهذ.نفي

تحالى:قال.وانشلاخلقهعندالإنسانتكوكأكلفيداخلانالمكونينهذفى

أنفسهميعلمهأط-jq0كلهووهممنآدميكلمنويكأخ!وادإ

غافينه!اعنكاالاا!امةوومل!ولواأنث!هدلاللىلالوا؟لربكمألست

بماألثهلكطلعدهممند!توكلائبلمنآلاولاأث!ركإنماهولواأو

.17،72:صصرة(1)
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.)1((المبطلونهل

الفطرةمحانىأحدوهو،التوحيد"العبادىالمكونالىاهعصارةالآ!ةهذهففي

أبناءمنكاكمةنسمةكلشأنهجلاللهجمعحهث.أخرىنصرعىفيالمذكورة

وأشهدهم،الدنياالحياةهذ.الىمجيئهمقبل،غيبيةوجوديةحالةفيوذلك،آدم

منهمكلصارذلكوبمقتضى،بذلكفشهدوا،الواحدالرببأنهأنفسهمعلى

فطرنه.بأصلموحداَمسلماَ

،!اللهرسول؟ليت:قالعنهاللهرضيمحبدبنوايصةعنالحديثوفي

:!اللهرسولفقال،عنهصألتهالاوالاثمالبرمنثيكاَعإلاأريدوأنا

إلهه،واطمأنتاهلبالطاطمأن،البرمانفسكاسثفتوالصة!ا)

ال!اسأفثاكوانالصدوفيودردد،اهلبليحاكماوالإلم.ال!ف!

(.T)،وأفوك

فياللهجعلحيث،السلرك"الخلقىالمكونالىاشارةالحديثهذاففي

واستهجاناَالقبيحةالأفعالمنونفرة،لهاومحبة،الحسنةالأفحالنحوميلاَالنذر

والضرالخيربينللتمييزالإنسانفياللهأودعهاكامنةمعرفةهناكلكأنحتى.لها

نحالى:فالكما

.+("وقواهافبووهالألهماW5اوماسؤاولفسإ

فيالحلقيالدافععنالحديثعند،المكونلهذاكثربيانمضىوقد

الدوافع.باب

أنأى،الانسانبةالشخصبةأعصاسلح!كلبمجموعهاالأريحةالمكونات.6و

271،379:فاعرلأاأصور(1)

.4/282الملدأنظر،أصمدأطرعه)2(

.8،:7اللسى6صور+(
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والحاسة،الروحيةوالحاسة،العضوبةالحاسةكللكتكوبنهأصلفىالانسان

بحضهاينأنكماوثيقتلازمالحواسهذهولين،الخلقيةوالحاسة،الحبادلهة

أوالتحبدف!ن،العبادىوالمكونالروحيالمكونل!نكماأوثقتلازمالآخروالبعض

الاحساسعنلاينفكفالانسان،الانسانلدىالروحيالاستعدادعلىقائمالتأله

الإحساسهذا،وأخرىفينةيننوالعجزالحيلةوضيق،والقصوروالفراغبالضعف

فقدذلكوجدف!ذا"قلبهتملأوعقيدة،نقنعه،وغايةلسندهقوإلىبالحاجةيشعر.

عنالكلامعندبيانلهذاوسيكون،فقدهاعلىأوشكأنبعدروحهوجد

.الروح

ومتساوقمندمجواحدمسارفيتسيرللشخصيةالأ!ليةالمكوناتوهذ.

.لايتجزأواحداَشيكاَيشكلومتكاملاَمتناسفاَمزيجأمنهاليتكون

تلكف!ن5دائرياَحلزونياشكلاَيمثلالضخصيةتكوينأنافترضناوإذا

ان!،التخفق،فحاسةالتحبدفحاسة،فالروحبالجسدتبدأالأسليةالمكونات

طينمنالانسانخلقسبحانهأنهمنالقرآنفىاللهبيَنهماالىاشارهَ،)6(الشكل

منأخذسبحانهأنه-أخرىمرحلةفيوكأنه-أ!ضاَبئنهوما،الروحفيهنفخثم،

لينوكذلك،سواهدونلهبالعبوديةاقرارهموأخذ،ذريتهمظهورهممنمآبنى

.والفجورالنفوىدينالنمببزوألهمهاال!نفسسوىأنه

لاءىال!فيللنهجوفىلإنافةل!سهةيلااصدلل!كلناتوالموضوسالرضي!ايع!61،الئكل
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وانساقها،المكوناتهذهنكاملعلىوسوائهاسلامتهافيالشخصيةوتعتمد

يحددوالذى،والكافيالمناسببالمقداربمهمتهوقيامه،منهاواحدكلوبروز

فييساعدالذىوهو،الثرعىالمعيار)نسميهانيمكنأوالثسرع،)هوالكفاية

الصمريحةففي(مكونكلضمنهايتحركالتيوالكمياتالكيفياتتحديد

الجسدحاجاثاثباعلكيفياتوتوجيهتفصيلالناسجميعبهاافاطبالاسلامية

لعباديljالروحىالإشباعولكيفيات،ذلكوكيرونكاحولباسوشرابطعاممن

ولكيفيات،وغيرذلكوحجوصياموتلاوةوذكرودعاءوصلاةإخلاصمن

وإكارو)نصافوعدلوتحاونوبر!دقمنالفضبلةفيوالترقىالخلقاحسان

والأعمالوالتكاليفالأحكامعلىمضتملةفالشريعةوهكذا،ذلكوغيرو!بر

بمطالبها.والوافية،المكوناتلتلكالملائمة

المنهجيقرر.الذىالحامللتصورموازالانسانيةالثسخصيةلمكوناتالتصورهذا

فالقرآن،بالاَخرمنهماواحدكل،وعلاقةوالانسانالكونحركةبثسأنالا!مى

منالانسانبيئةوأن،عنهلاتحيدمحددناموسوفقتسيرالكونحركةأنلمين

فيبهايتنبأوأن،معها!عاملأنالانسان!ستطعوقوانينبنظممحكومةحوله

،النظامهذايرزالذىبالمقدارالاالنظامعنالشذوذولايحصل،الأغلبالأعم

ارادةلاحركةوللبيئةللكونالمنتظمةالحركةوهذه،الانصانوينبهالروتينويدفع

والفصولوالأمطاروالرياح،والنهاروالليل،والقمرفالشمس،فيهاللانسان

و!همها،ولايمنعهاالإنسانيحلمهامنتظمةحركةذات،الخ...المتوالية

إراديةلا،أخرىحركةالإنسانكيانفيف!نأخرىجهةومن،ولايحكمها

...ذكائهومقدار،معدته.وحركةتلبهونبضات،ونَفَسه،فولادته،لهبالنسبة

نظاموفقمحكومةأيضاَحركةوهي،فيهال!نسانإرادةلاوغيرهاكلها،الخ

ومستوياتوألوانهموأطوالهمالناسهيئاتتجدفأنت،ثابتةومعدلات،محدد
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ولاثأن،فيهاللعفويةاهلرلادقيقاَنوز!اَموزعةوأعمارهمبل،وقدرانهمذكائهم

كما.ومسيطرشاملبنظاممحكومالانسانشخصيةمنجانبفهو،بهاللانسان

لكلا؟ومرادمقصودأمرارادتهوبدونالانسانخارجمنالحانبهذاانتظامأن

تدخلاتمنوالانقراضبالفناءجنسهيصاباًو،والهلاكبالعطبالانسانيصاب

الذريع.بالفشلالجوانبهذهمنبضىءللتحكممحاولاتهباءتوقد،الانصان

محاولاتذلكومن،وخطرةسلبيةجانبيةآثارالىا!اولاتبعضتأكما

أوشكلهاًوجنسهأوالمولودلونعلىللتأثير؟الوراثيةبالجيناتالتحكمالإنسان

لأكراضوتحوورهارقهرهاالبيثةعلىللتأثيرالانسانومحاولات،ذكائهمستوى

آثارالىأدىمما،البعيدالمدىعلىلذلكالسلبيةالآثارمغفلأ،وشكليةوقتية

وصاروا،المتخصصونالحلماءولمسها،الحاديونالناسأحصها،وبالغةخطرة

بسببالمتوفعةوالكوارثالمصائبئلكمنوحذررن،لهاالخطرناقرسيدقون

الذىوالجور،معهاالتعاملفيوعشوائيتهالبيئةعلىالإنساناعتداءاتمن

Tو،الذريالاشعاعأو،الأوزونطبقةشأنفيحاصلهوكماعليهامنهيحصل

الخ....التلوث

والكونالبيمةمنالإنسانماحرلأن!رر،الاسلاميالمنهجأن!بتنهذاومن

لايحيدبنظامأيضأمحكرمالإنسانمنشقاَوأن،وثابتةمنتظمةبنوامي!ىمحكوم

الإنسانأنشطةعلىالمشنملالآخرالشقالايمقفلم.فمهللإنسان)رادةولاعنه

ومذهبرأىفيهللإنسان،ارادىجانبوهو،والباطنةالظاهرة،والمعنويةالمادية

يقرركما-للإنسانا!برالأبتلاءوموطن،الفتنةمحلوهو،واختياروحرية

النجاحإلىاماالشقهذاخلالمنالإنسانيتجهحيث(-الاسلاممنهجذلك

،والانسجامالثباتعلىاماشخصيتهويرسي،والشقاوةالفثلالىأو،والسعادة

النفسيةصحتهكذلك.والاضطرابالتيهحيث(الريحمهبفييركهاأو
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.الإنسانشخصيةمنالارادىالشقهذامعالتعاملبكيفياتمرتبطانوسواءه

الجوهريةالأساصاتتمثل-ذكرهاسبقالتي-الأربعةالأصليةوالمكرنات

الخالقفطرالتي،)الفطرةتمثلبمجموعهاوهي،الانسانفيالاراديةللضخصية

وينسجم،ويقايسها،مايناسبهاالاعلبهالايتأسىأرضبةوتمثل،الإنسانعليها

الفردبهايقرمالتيالاراديةوالتأئر،والتعوَد،والتعلما!عسابفعمليات؟معها

الفطرةأرضيةمعالتحصيلهذاتناسبف!ن(افتلفةالمجالاتفيماتحصيلاَتفرز

الشخصيةسلمتالأصليةواتجاهاتهالتطعاتهامطابقأوكان،الأربعةبمكوناتها

الفطرةأرضيةمعالتحصبليتناسبلم،و)نونكاملتواستوتوصحَت

أخرىوبعبارة،التناسبعدمبمقدارمختلاوبناؤهاالشخصيةنماءكانواتجاهاتها

شخصيتهصختالفطريةمكوناتهمعالاراديا!مسابيجانبهتوافق)نفالانسان

كانتجزئياَالتوافقكان!)ن،واختفتشخصيتهفسدتتفارقاو)ن،وسلحت

.وهكذاالتوافقذلكبمقدارجزئيةالسلامة

عليهمايتأسساللذينالفطرلينالمكونينوجودتقررالتيالاسلاميةوالرؤية

فرويدمدرسةماتراهمعتاماَنحارضاَتتعارضالخلقيةوالحاسةالعبادبةالحاسةمنكل

وليسالانصانعلىطارىءأمر،الأعلى)الأنابالمتمثلالشخصيةجانبأنمن

الدلبينالتربولهةالاتصاليةالعلاقةخلالمنينشأواانما،شخصيتهفيأساسله

ماهوكلتجا.وأحكامهمواتجاهلألهموالد-لمعاليرالدلامتصاصننيجةووالديه

لهجد.الذىالميلوان)1(.ومستهجنوقببحخطأأو،ومقبولوحسن!حيح

الأنسانحسهالذيوالميل،والدعاءوالالتجاءللتعبد-نفسهداخلمن-الانسان

والرلمةبالطمأنينةللتمييزاسمحدادمنذلكومايتبع،والمحروفوالبرالخيرالى

48.عى،الثضة،افىالق!رمضانانظر1()



!..اللئمها00

فيموجودواستعداد،الإسلاميالمنهجرؤيةوفقفطرىأمرهووالشرالخيربين

والتكوين.الخلقةأصل

الإنسانداخلينشأمثاليخلقيحكمهووتلاميذه،فرويد"رؤيةوفقلكنه

ثوابعلىيحصللكيفالدل)الوالدءشعنالصادر!والعقابللثواباستجابة

النيوالفواعدالمعاببرحسبيسلكأنبنعلمأنعلبه،عفابهماوبنجنبالوالد!

،ضميرهداخل!ستدخلأنالىينزعالوالدنعلبهمايحاقبهفكل،الوالدانيحددها

نأالىينزع،عليهماكيبانهكلأما.الأعلىالأنانظامشقيأحديمثلالذى

ويطلق.الأعلىالأنانظاممنالآخرالشقيمثلالذى،المثلىأنا.داخليستدخل

فالضمير،،الاستدماج)اسم،هذ.الاستدخالعمليةبهتتمالذىالميكانزمعلى

بالفخريشعرتجعلهبأنتثيبهالمثلىأنا.بينما،بالاثمكمعريجعلهبأنالشصخصيعاقب

عنالصادرالضب!محلالذاتيالضبطولالأعلىالأناوبتكوين،بنفسه

أوالوالد-شرقابةمنبدلاَالذاتيةالرقابةتوجدالعمليةهذ.خلال)1(ومنالوالد-ش،

،مباشرةكيربطريقةولوأعمالهعلىمجبرروكأنهالفردنرىالرؤيةوبهذه،ا!تمع

الخلفةأصلفيلهموافقوغير،عليهغريبشىءالمنضبطالحسنالسلوكوأن

إلىيميلفالانسان،ذلكبعكسالدليلبل،علبهالادليلا!صلةوهذ.،والفطرة

ويكرههماوالمنكرالشرمنوكفر،يفحلهمالمولولهماوورتاح،والمعروفالخير

معوتجاوبها،هذافيالاسلاميةالرؤيةأصالةعلى!دلمما،كحلهماكانولو

والخلفة.البم

عقائدهفيالميولوهذاالفطرةلهذ.موافقاَالد!كانهذاأجلومن

والعبادة،كلهمالأنبياءبهجاءالذىفالتوحيد،،الفطرة"دفىوسُمى،وأحكامه

كلقلبفيالمنروزةلهرالتذللاللهال!التوجهفرةترافقبهاالناسأمرواالتى

.،79ص،ئنصةوهلهـالنفينصل(الثنصةصكولوقي)كممصدصدانطر)1(



..الرع!!النفسعلم..!

فالزواج،الفطريالأساسهذاعلىمبنيةالتشريعقضاياوكذلك،مخلوق

موافقة،الفطرةعلىقائمة،الحلالالمنافعوتبادلوالاجتماعوالصلةوالبروالحشرة

مضادةوالرباوالفرقةوالقطعةوالعقوقوالفواحقفالزنا(بالحك!والحكس،لها

)1(.لهامفارقةللفطرة

حولهابماوعلاقاتهاوطبيعتهاومكوناتهاالشخصيةيينالاسلامىالمنهجولأن

أنلايستطعبنفسهالانسانأنأيضاَليبنف!نه(قبلمناليهالمشارالمنحىهذاعلى

الجانبتحكمأنكبغىالتيالتفصبلاتأوالقانونأوالنظامبوضعيستقل

منها:عديدةلأسبابالارادىا!سابي

ينبغىولابما،وا!لوقاتالأجراممنحرلهبماكافيةمعرفةلدولليسنهأ-ا

ناأ:تحالىاللهقال،حولهعنوالبيكةالكونتجا.سلوكياتهفيعليه!كونأن

لعدهمنأحدمنأس!كهطإنؤا!او!نثرولاأنوالأوفىالسمواتيمسكالله

.)2((!فوواَحلماَكانإله

خثعةلأسكلمرأlو!وحمةخزالنتملكونأنثملوقل!:تعالىاللهوقال

.+((َضراالالسانوكانالإلناي

عندهشىء،وكلوالأمرالخلقلهالذىالخالقبيدوالأرزاقا!وانخصر!ف

فيالتحكمعنوتقد!راوقدرةواحاطةعلماَالحجزكلعاجزوالانسان،بمقدار

وأهلك.لهلكفعلولو،ذلك

جانبهتجاهسلوكياتهفيعليهيكونأن!بنيبماكافيةمعرفةلديهليس-أنه2

فهه،وأصاد،الموضوعملامماولهنتدوماسم!ا112،1عى(الفطرةنداءالرررة)صل!انأنالرأوفى!ان(1)

.الفطرةمشالنةكيالمزشوالاحصاعيالسلوكييالوانعورللا

.14:فاطرصررة)2(

001:الاصراءصورة)3



!..اللة00

المثالفيالحالهوكما،!فعهاانوويدحيثمننفصه!رقدفهواللاارادي

جمحدلاتأوالموالبدبمعدلاتأوالوراثيةبالحيناثالتحكممناليهأضرناالذى

خارجمنويُحْكملُيئينأنيجبالحوانبهذ.فيفالأمر6الخ...الأعمار

موثوقة.شاملةيصورةهذافينفسهافادةلايستيملأْ"الانسانمنلاالانسان

الثاَيشاءلمنهبمايضاءيخلقوالأرفىالسمواتملكلله:!تعالىاللهتال

الهعقمايضاءمنوصلوالالاركرالانروجهمأو5ال!كوويضاءلمنوال!ب

.)1("ندروعلم

المتغيراتفهمعلىقدزأن-وحديثاَقديماتجربتهمن-وجدالانصانأن-3

فيممكنوكير،صعبأمرالاراديا!نساىجانبهفيفيهاالتحكمأو،الكثيرة

،المتغيراتفهمعل!اعدهضامللنظامحاجتهعدىمما،الأحيانمنكثير

يقومالنيالعمليةبالخطواتووودهأوصحيحاَنعاملاَمعهالينعامل،فيهاوالتحكم

دونالانسانترك،وفىأهدافهوانحاز،أكراضهتحقيقثمومنوالتحكمللفهمبها

مشَ!ابكةوظروف،متداخلةومتغيرات،كامضةاحوالأمامونظامهدى

قراراتواتخاذ،خاطئةبتوقعاتالقيامالىا"لهؤدى،عليهضرر

أتخاذفيالانسان!ساعدومنهج،محيطثابتنظاممنلابدفكان.مهلكة

نأووعسى:تعالىقال.افاطرمنويحميهالملماتفيويصتنقذه،القرارت

وأنتميعلمواللهلكمئ!روهود!ئاَتحبواأنوعسىلكمخيروهوثعثاَلكرهوا

.)2((!علمون

وابطالالحقوا)حقاقكلمتهلاعلاءاللهشرعهالذىوالجهادالقتالفيوهذا

حسابدونو!جنبهفيكرهه،وتحسفاصعوبةالانسانفيه-سىوقد.الباطل

.94":48النورىسورة(1)
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..!ادعهالنفص!ل!..!

وفيالانسانهةسشوىعلىالجهاديحدثهاالتيالبميدةوللآثارالأمورلعواقب

الاجتماعية.الحياة

نحالى:اللهبفولالزوجبنببنالعلافةوفي

و!عضلوهنكرهاالمساءلرلواأنلكملا!لآم!واال!فىأهايا)

نأدالمعروفوعادروهنمبطةبفاحشايائينانإلااليكموهنماببعضلث!هبوا

.)1("كليراَكراَفهاللهوصلث!يئاًلكرهواأنفسىكرحموهن

منطمأنينةفيوجعله،الأنسانعندالعجزهذاالاسلاميالمنهجوليسدّ

ولتكعمل،بدائلمنولهختار.،قراراتمنكخذ.فيماوالأمانالثقةو!كسبه،أمره

مع-سناسبالتيوالث!رائعيالضعاءلرزوده-ذلكأرادان-وتتوازنشخصبنه

)طارفيوالشرائعالضعائرهذ.وجحل،افتلفةبعناصرهاوفطزالأصليةمكوناته

منالأدنىيالحديأخذأن-ضخصيتهصلامةأرادأن-الانسانيلزم،رحيبواسع

ذلك-بحد-ولهختار.وامرماتللمحظوراتوتركوالواجباتللفروضفعل

كلماوهو،والمتشايهاتالمكروهاتوترك،والمباحاتالمندوياتفحلمنما!ساء

شخصيتهكانتكلما،لهاوتبفظ،الشرعمرادوفقالسلوكبةمكسباتهضبط

المكوناتمعا!ملينوالانسجامالتطايقالىيؤدىذلكلأن"وصحةصواءكعر

صبحانه.الخالقبرأها،كماالانسانيةللشخصيةالفطرية

الآتي:فيللشخصيةالاسلاميالمنهجمنظورنلخصأنونسنطع

كسمأنه،الانسانكصرفارادايأجانباَالانسانشخصيةتكو!فيأن:أولاَ

والمسالكوالحقائدوالمفاهيمالمعلوماتمن!ختارانالانسانو!ستطع

الحانبهوالحانبهذاوأن،وررجههويسدد.الجانبهذاوالمضاعرما!ني

.11:باءصررة1()



..الدضة..

أمكانتجميلة،للشخصيةالنهائبةالصررةنظهرويه،للأنسانالمميز

.الحياةفيوالامتحانالاختبارمحلهوأنهكما،قبهحة

الجسد:التواليعلىهيأصليةفطريةتكوكيةأسماَالارادىالحانبلهذاأن:لا!اَ

وبخصائص،معينبطايعالأرضيةكثاية،وهيوالتخلقوالتحبدوالروح

طابحهامعمتناسباَيكونأنالا،سليمكاءعليهاولايقوم،محينة

بقدرالتفصيلالىلاتوجَهلكنهاكالحواسالمكوناثوهذ.،وخصلالصها

شيثاَالمذكورةالمكوناتونعتبر.السلوكفيالعامالاتجاهالىماتهدى

الأهمية.فيأوالتكوفىفيبعضقبلبعضهاجاءوان،واحداَ

سبحانه،أنزلهاالتىوالئمريعة،أنميإعهبهاللهأرسلالذىالتوحيدأن:لا!اَ

اختبارمنوكلكنه،الأنسانيساعدالذىالنظامكلثلان،لعباد.وارتضاها

الفطريةمكون!مع3شاصبالتيومسالكهوأعمالهوأفكار.محتقداته

معوك!جاوبلتتطابقالتفصيلتماممفصَلةالشر!ةهذ.انبل،المذكورة

الفطرية.المكوناتنلكونطعاتثوجهات

فطرتههمعالإنسجاممن-لمارادته-الإنسانيمكنالذيالنظامهذاأن:واباَ

أحدهما:،آخراننظامان!واكبهبل،وحدهليى،شخصيتهفيوالاستواء

ليىفالإنسان،أومشقةعناءدون،وكفامحةبدقةالارادىجانبهيحكم

والآخر:.بشأنهالقرراتاتخاذأو،ضخصيتهمنالضقهذالمادارةمطالبا

بحيث،الإنسانحولمنالبيكةو!نطمالأطرافالمتراميالكونيحكم

بنوعه.ويستمربنفسهليحيقأومذللةللانسانمهيثةتكون

كلفيأمامهيجدهاللأنسانجداَمهمةاشارةيعنيانالنظامانوهذان

المنظم،النسقبهذاالهاطةحيائهلحظاتمنلحظةكلفيويعيضهاحين،



..الى!يالنفى!..!

نظامالىحتاجالإرادىجانبهأنهيالاشارةهذ.،!دتةوامكوم

فطرنهوأن،-الأخرىالحوانبمثلمثله-يحكمهوقانون!سئر.،

أنلالمحكنأنهكما،وقانوننظام!لرننبقىأنلايمكنالأر!ةبمكوناتها

الأصلية.ونرجهاتهالاقفقثنظامتُسئرأوتُحكم

بالتجاوب!مانماالضخصيةثمومن،للانسانالكلىالصواءأن:خاعساَ

وهي:،وماحولهالانسانفيالأريعةالمسافاتهذ.تحدثهالدىوالانسجام

الارادى،الانصانلضقالنظامومساق،الفطرىوالمساق،الضرعيالمساق

والفاية،واحداَالتوجه!كونحيث،والكونيالبيميالنظامومساق

نعالى:اللهنال.واحدالنلفىمصدرذلكوفبل،واحدة

.)1((العالمنرباللهلباوكوالأمراطقهلألاإ

ه.،:الأعرافصورة



!..الدضط..

الشغصمة:لشكيل

الأفعالمنأنواعاَالفرديدىل!نالاسلاميالمنهجيضعالشخصيةتث!مكلوفي

،الانسانيمارسها،الاستمرارومدىوالمقدارالحمقمعناوتةبدرجاتوالأنصم!

حددهاالتيأوالأنماطالأصنافخلالمنشخصيته!صنفأنللفرديمكنثمومن

تحالى:قال،القرآنبعضهاو!ين)1(،الاسلاميالمنهج

ومدهم،لدفسهطالملمدهمعباددامناصطفاال!ينال!د!أوومالمإ

.2()"الكرالفعلهورلكاللهإرنيالخراتسابقوم!هم،مقصد

الشخصية،بناءفيالإصلاميالمنهجطرهةفيمقصودأمرالتشكلوهذا

منبدلاَوالنشاطوالحركةالفعلباستخدامالضخصيةبناءعنالحديثوردحيث

الجامدةالأسماءاستخداممنبدلاَالبنائيةالعمليةواستخدام،والنمطالوصف

تعالى:اللهتال،المحددةوالقوالب

المسلمفىهمنإليوثالصاطاَوعملاللهالىدعاممن!لاَأحسومنإ

jعدواةو!هال!كال!ىأراأحصنهيدا!ىادلعالسهئةولااطس!ةسكلى

+(."علممحطروالااللقاهاوماصبرواال!!الاومايل!اها.حصموليكأده

تحالى:وفال

وال!فى.يكوكلونربهموعلىآمموالل!كوأدقىخعراللهع!دوماإ

اسثبابواوال!الن+كطرونهمما!ع!بوالاراوالفواحشا+كبالر!بون

اراوال!ك"!فقونوممارزتلاهمك!همثووىوأمرهمالصلاةوي!موالريهم

وعاس!ا.266ص،(ابن!وعلمالبوىالحلث)فرلالر1()

32.:ظطرسورة)2(
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..!الهموالنفع!!لم..!

فأجرهوأصلحعفافمنطلهاسهئةسيئةوجزاء"!صرونهمالبديأصابهم

.)1((الظالمبنلا!بانهاللهعلى

الذىالمتعلممنالمطول!نوالحركةالفعلالآياتهذ.مثلفيتلاحظفأنت

عمل،)دعامثلفالأفعال،شخصيتهيفيرثمومن،وعاداتهسلوكهكيرأنيريد

ومثل،الأولالآياتفي(يلقاها،صبروا،احسنهيبالتىادفع،قال،!الحاَ

،ينفقون،أقاموا،استجابوا،يغفرون،غضبوا،يجتنبون،يتوكلون،آمنوا)

المتلقيلتربطتستخدم،الأخرالآياتفي(وأصلحعفا،ي!مصرون،أصابهم

يأتى!)نما،الشخصيةيحداناللذينوالمتنوعالمتوالىوالتحصيلالعملبأجواء

الىللأشارةو،والنمطالسمةعنللتعبيروالأوصافوالأسماءالقوالباستخدام

يجعلالذىالسببولعل.عليهئثبتأنكادتأو،الشخصيةعليهاستقرثما

والحركةبالفحلومسالكهمالناسكعاتتو!يفعنيحبر-الغالبفي-القرآن

وعصليات،مست!رةحركةفيالانسانأنإلىالاشارةهو،والنمطالاسممنأمممر

مفكراَ،قادراحياَدامماصفاتهوينمينفسهيزكيأنلمامكانهوأن،دائمة

معتولدثابتةولاشارة،ولا!بدللا!غيرلازبضربةلي!الوسمأوفالوصف

فرويد،5ووا.لماخلافاَ،مراحلهامنمرحلةطولأوحيا!طولوتلازمهالشخص

فيوبالضبط،حياتهمنالأولىالفترةفيشِحددانوخلقهالانسانسلوكأنمن

فيالمرءيستس!مرهاالتى)2(الرغباتوأن،عمرهمنالأولىالخصالصنوات

أثكالوأن،الأياممرعلىالنفسيةللحياةالمقيمالأساسهيالمبكرةطفولته

مرحلةفيالانسانبحياةصميمهافيلاضعورياَاتصالآتتصلاللاحقةالسلوك

منهايكسب،أعجبتهمحينةمهنةاتخذالعضر!سنفيكىأنفلو،طفولته

.،.-36:الث!ورىسورة(1)
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!..اللنمهة00

تلكلأنبل،ذلكالىدفعتهاقيالحارجيةللعواملنتيجةذلكيكنلمرزقه

الأولى.طفولتهمنذنفسهثنايافيافبوئةالرغباتابتحثتالحوامل

جذرباَنغببراَالأفرادوسماتصفاتفيالإسلاميالنربوىالمنهجكيروفد

ومن،اللينالىالشدةمنبحضهمكمحول،والفحلالحركةعبر،كباراَكانواوان

ومنالقوةالىالضعفومن،الجماعيةالىالفرديةومن،العمقالىالسطحية

فيالإسلاميالمنهجأنالىاضافة،التأنيالىالعجلةومن،الحلمالىالفضب

الفردية.والفروق،الأصليةالاصتعدادترواعيالتربية

المنهجفيالدكاميكيةالنظرةوفق،محشمرةعمليةوالهدمالبناءفعملية

علىمجبولاَولامَلكا،ثابتواحدبشكلمقولبةمادةليىوالانسان،الاصلامي

ومنداخلهمنوالاَسبابللأحداثمحرّضهوبل،والطاعةالحبادةسلوك

ويسمى،الداخليةفطرتهمنبباعثوالطمأنينةللكماليتطع،خارجه

،لرضاهوطلبهلخالقهعبوديتهفيالمتمثلةالبحيدةكاتمنبحافزللرضاوالسعادة

،والشهوةوالعزيمة،والقوةالضعفدينمراوحةحالةفيذلكلينفيماوهو

حياَمادامأبداَلا!لقمفتوحوالتسديدوالتصحيحالتواةوياب،والمعصيةوالطاعة

الاختياريةالسلوكبةالحركةنلكخلالومن،وفعلحركةفيفهو،ع!ا"درةوالحياة

لكنها،فيها!يعأو،عليهاكلببطابعوتظهروالضخصبةئتوصم،الواسعة

لدىالسلوكيللنشاروالغالبالنوجهعلى!نمدالأمرانيل،علبهموفوفةلاتبقي

أساسعلىللشخصيةالنمطيللتثسكهلاعتبارأىالاسلاميالمنهجولا!ر.الفرد

(شلدونوليم)أوقديما)أبقراط(مثلاَ-فعلكماالمزاجأوالحصمبنيةمن

هي:جسمهةأمما!أربعةالىالناسالأخيريقسمحيثحدكاَو)كرتشمح

الرفبع.الطولمل،"الهزبلالنمطا-

.القوىالعضلى،الرياضى5النمط-2



..!الهمرالنفسمل!..!

.ءلممنلىا،ينلبدا)لنمطا-3

المتسق.غير،الختلط)لنمطا-4

قدالذى،العقليالاضطرابنمطوحتى،المزاجأنعلى)كرتضمر،ويصر

مثلاَ-أميلفالفصامى،الفردبهخلقالذيالجسمنمطعلىيتوقفالفردبهيصاب

)1(.بد!نايكونأنالىأميلا!ابصاحببنيما،هزيلاَيكونأنالى-

جيناتعلىمحعيراَلايعولتصنيفهاأوالضخصيةتوسيمفىالاسلاميالمنهجان

النظرالىكجهبل،الجصميةأشكالهمأوالفسيولوجبةطبائمهمأوالوراثيةالناس

ل!يمانالدينامكيالمفهومظلني،والأعمالوالسلوكالتحصيلمنأساسعلى

،الاسلام)التدرجمفهومظلوفي(وينقص-فىيدوأنهالأعماليتضمنأنهمن)

الانسانيجعلبهذاوهر.الايمانمفهومعلىيترتبالذى(الاحسان،الايمان

لاتعرفوالمراجعةالتجددمنحالةوفي،ذلك!يدماداممتواصلاكازعمليةفي

عنالترمذيرواهوفيما.مغبونفهويوماهتساوىمن:السلفبعضقال،الملل

قيل:،عملهوحسنعمرهطالمنIقال؟خيرالناسأى:صئلانهكل!الرسول

لله1رضيهريرةأيىوعن.،عملهوساءعمرهطالمن:)قالأشرالناسفأى

فىدادفلعلهمحسداَإما،الموتأحدكميتمدينلاا:قالأنه،!النبىعنعنه

المنهجوفقوالموتالحباةمجملانبل()2،يستعثبللعلهسيئاوإماخمراَ

أمأيحسن،يكسلأمأيعمل،وتمحيصهالإنسانلاختباريهدفانماالاسلامي

كفر.أمأبعتدى،يخلأمأيعطى،يكفرأمأيشكر،يسيء

(+!عملاَأحسنأيكمل!علوكمواماةالموتخلقاللىي):تعالىاللهنال

.631ص،()الثخصةلازاروسانظر(1)

.البظرىأخرجه)2(

.2:الملكصورة)3(



!..الدخمهة..

التحصيلنوععلىاختيارهلينىف!نهالموتأوالحياةالإنسانيختاروعندما

لىزيادةالحيا،اجلاللهم5:دعائهفي!الرسرليتول،ثراَأوخيرأواتجاهه

بالعملالالهالافبمةفالحباة)1(،!ركلمنلىراحةوالموت،خعركلمن

الضخصيةتنموالآليةوتلكالمفهوموبهذا.النافعالحئرويالتحصيل،الصالح

وتستقر.وتتوسم

الاسلاميفالمنهج(ومبرراتهمنطقاتهالضخصيةتنميطفيالطابعولهذا

،إرادياللاالجانبضمنمنهوبل،الإنسانمسؤوليةوشكلهالجسمبنيةلايعتبر

أوالناسوزنعند،أخروياَأودنيوياَمعياراَولايعتبرالإنسانعليهلابحاسبالذى

فيإرادىأمرالسلوكيالتحصيلبينما،معامْبتهمأواثابتهمثمومن،محاع!بتهم

ثمالنموالخلقيفيالضخصيةتترقىخلالهومن،ومصتطعه)2(الإنسانمتناول

تكونأنيمكنبماالتنبؤأيضاَويمكن.بهوتعرف،عليهايغلبمعينبطابعتتوسم

الختلفة.والمناسباتوالأشخاصالأحداثمواجهةيفتراهوبما،عليه

فىبيناهفقد،وراءهاالكامنةوالدوافعللشخصيةامركةبالطاقةيتعلقفبمااما

لتحققتتحركبمجملهاالضخصيةأنالىنشيرأننصتطعهناولكننا.الدافعيةباب

يطعانهااللذفىوالسعادةالرضاعلىتحصلثممن،برأهاالذيللخالقعبوديتها

وعلىالتحليليونكانواذا.والاستمراربالحيويةو!كدانها،والاستقراربالاعتواء

التوتر،خفضمنأعاسعلىالس!خصيةحركةالىينظرون()فرويدرأسهم

مبدأمنأساسعلىاليهاينظرون(هوايت)روبرتراسهموعلىوالتأثيررون

)كارلرأسهموعلىوالإنسانيون،(البيئةعلىالتأئيرفىالرغبة)أىالثأ!دير!ة

ملمأحرجه)1(

عدمعلىنرنبما!علولايلام،عل!حابفلا،عنهيفطلالحملهم;ونملرالاناناسطعةعدموعند)2(

لضنه.فيقصوريونفصمنطامحةالات



..!يالهمرالنفصعلم..!

المنهجف!ن5افمو)1(أجلمنالقوةمبدأمنأساسعلىاليها!ظرونروجرز(

،الحياةفيالبحيدةغا!هامنأعاسعلىالضخصبةحركةالىينظرالإسلامي

حركةمعوالمنسجمة،النف!فيالكامنةالفطر!ةتطعاتهاعلىوالمتأسسة

ومتدرجومفصل،واسعاطارضمنصبحانهللخالقالعبوديةتحقيقوهي،الكون

أمكانتقر!ةباَئارهاأوبذاتهاحافزةتكونالتي،والأعمالالأنثمطمنومتنوع

.بحيدة

.89عى،(الئضية)،لازاروسنظرا(9)



..الشنمهة00

جع9الر

!

مدخل

والمهمة،الأساسيةالانصانيةالشخصيةمكوناتأحدشكبلاهيالروح

باعتبارهالشخصيةفيالعنصره!ادخولعلىالاعترضاتبعضوجودومع

للحواسخضوعهامكانيةعدم-فىعمونمما-،بسببأساسياًمحدداَأومكونأ

كبيراَعدداَأنالا،وجودهمنوالتكدمعهالتعاملنستيملاافتراضيأمروأنها

،الانسانوعلم،النفسوعلم،والاجتماع،والفلسفة،الشريعةفيالباحثينمن

بأنهلأحساسهم؟نظرأفيهوأطالوا،ودرسوهالأمرهذابحثواوالحديثالقديمفي

منعنهانصرفوانلاكفل،الذيونصفها،لاككرالذىالثممخصيةشق

ومسفم.جليمرضوعيأساسلهولي!،مكابرةأوعجزانصراففهو،انصرف

هيوماالبحثكيفيةفيوإنما،عدمهمنبحثهفيتكمنلاوالمشكلة

المحدداتأهممنولعل؟للروحبالنسبةليحثأن!بغيالذيالشيءوما؟مصادره

وحيهومنسبحانهالخالقكلاممنينطقأنينبنىالمسألةهذهبحثأن،هذافي

ابنالاسلامشيخيقول،هذانىالحاسمالمصدرهو)ذ؟رسولهعلىالمنزل

الروحفى!تكلمواأننهواالمسلمينأنوالسنةالكعابفىولي!ى5:اللهرحمهتيمية

فذلكعلمبغيرالكلاموأما،صفاتهافيولا6لهاذفيلاوالسنةالكعابعليهدلبما

.)1(،شيءكلفيمحرم

بخلاف،ا!الاتأصعبمن!دالانسانعندالجوهريةالقضايافىوالبحث

محمديقول.الانسانشخصيةفيوسبرهرؤيتهيمكنمما،والجزئيةالأمورالفرعية

.rr?/4:القاوى،يصيةاينانظر(1)



..الرعرسالنفسكللم..!

هذهمنأوكثير:الإنسانشخصيةحولوالأبحاثالدراساتعننجاتيعئمان

يمكنالذىالانسانىالسلوكمنوهامضيةسطحيةمظاهريتناولالدراسات

دراسةأيضاَالأغلبفىتغفلوهي،التجريبيللبحثو)خضاعهوقياسهملاحظته

تتعلقالتىالنواحىتلك،الإنسانىالسلوكمنوالجوهريةالرئيسيةالهامةالنواحي

علىالحديثالنفسعلماقتصار:))نيقولثم)1(،الانسانمنالروحىبالجانب

لمالانساندراسةفىالموضوعيةالبحثبمناهجوالالتزامالموضوعيالماديالمنحى

دقيقةمعرفةعلىالحصولومن،سليمأفهماَالانسانفهممنالآنحتىيمكننا

أخرىمناهجلناتكونأنالضرورىفمنولذلك،الشخصيةعنوصحيحة

المحدثونالنفسعلماءيتمكنلمالتيالروحيةالنواحيدراسةمنتمكنناجديدة

الوحيالىالرجوعبذلكيقصدوهو)2(،جادةدراسةدراستهامنالآنحتى

تعالى:قال.العليمالخالقلدنمنالمنزل

r()(اظيعراللطيفوهوخلقمنيعلمألا)

.472ص،انفىوعلمالنموىالحدث،كثىعئمانمحصدانظر)1(

.472،482مى،الايقالمرجعانظر)2(

.؟4:الملكسورة(3)



!..الئغصعة00

ولصالفها:مفهومها

لهذاالماهيةفيمخالف)جسمالروحأنالىاللهرحمهالقيمابنيذهب

الأعضاءجوهرفيينفذمتحركخفيفعلوىنورانيجسم،وهوالمحسوسالجسم

عرفها:أنهمالكالامامعنوردوفيما)1(الورد(فيالماءسريانفيهو!سرى

بسيطجوهربأنهايالجنمقدارأ)2(ويعرفهاتماماالجسمشاكلةعلىنورانية"بصورة

علىمتخلقالالهيالعالممنلأنهاالجسمماهيةعن!ختلفبذاتهحيلطف

النورسريانفيهويسرىوثيقاارتباطاكلهبالجسممرتبط،الانسانيالجسمصورة

منالذاتيةصفاتهعليهوتضفىالجسمتديرالتيوهي،الزجاجةفى

الأدبيةوالإحساساتالوجدانيةوالمسؤوليةبالتسامىوالشعوروالتعقلالإدراك

.+(،والجمالية

:قالأو.القلبفييتجزألاجزء)نه:تالمنفمنهم"أخرىأقوالوهناك

قوةانهقالأو،الدماغفيهوائيجسمانه:قالأو.القلبفيهوائيجسمانه

بالحرارةالمسماةوهيناريةأجزاءانه:قالأو.والحركةالح!مبدأوهوالدماغفي

)نهقال:أو.بفنائهوتفنيباعتدالهالحياةتقوى،المعتدلالدمانه:قالأو.الفرووية

.)"(،الخ...وبخاركهاالأخلاطلطافةمنيتكونبخارىجسم

تظلأنهاالاالروحمفهوملتحديدوالمحاولاتالتعريفاتهذهوجودورغم

والنحد!دالحدبثويفىالباحثبنيننعلبهاومخنلف،الماهبةحبثمنغامضة

فيمجهولةانها)قطبمحمديقول،متعلقاتهاأوآثارهاأو!فاتهافياكثر

.771صالروح،القهماينانظر(1)

.255ص،البلوغمرحلةفي)سلابةتر!ةاولادهاتر!ةفيالآصةدور،حبرالرحمنعدانظر)2(

25عى،حبرالرحمنعبدعن37عى،الرو!ةالحاةفلسفة،!اطنمفمادانظر+( o.

.231عى،النرانةالفلفة،الحقادانظر)4(



..الرعر!النفس!لم..!

مجهولةليستنتائجهاولكن،الإدراكعنمحجوبة،كامضةمبهمة،كنهها

)1(.أالادراكعنولامحجوبة

تعالى:قالكماالشارعمنومرادمقصودوالغموضالإبهامهذاولعل

إلاالعلممنأوثعتموماوبىأمرمنالروحئلالروحعنو!سألونك)

.)2(4تليلا

لقولهالإبهاموالصحيح:الروحعنالأقوالمنعددذكربعدالقرطبييقول

تعالى،اللهأمرمنكبيروشأنعطمأمرهوأى...أصربيمناروحتل:هتحالى

نفسهحقيقةعلمعنعجزهالفطععلىالإنسانليعرف؟تفصيلهوتاركاَلهمبهماَ

مخلوقمعرفة)دراكعنالعقلتعجيزذلكوحكمة..بوجودهاالحلممع

.)3(،لهمجاور

الروحخلق

اللهذاتمنليست،محدثةمخلوقةأنها:منهاعديدة!فاتلهاوالروح

ومحمابهعلمهاليهأضافكمااليهأضافهاتعالىاللهبأنيحتجممنبحضهم-نرعمكما

القيمابنرذوقد،،روحيمنبو!ت)تعالىقولهمناستنتاجاَوفدرته

والمملوك،خالقهالىالخلوقإضافةمنالإضافةهذه)نوقالذلكعلىرحمه

.الموصوفالىالصفة)ضافةمنولي!ست،والروحوالرسولوالناقةكالبيتلمالكه

)4(.غيرهعنالمضافبهبتميزوتخصيصوتشريفمزيةالخلوقإضافةفىولكن

.42عى%االإسلابةالترمةفهج،نطبصمدانكل)1(

.58:اءالاصصورة(2)

.011،32:النرآنلأح!ماطامع،الترطيانكل)3(

.531عىالروح،النمالنانظر(4)

ئأأ؟إ-ا-،ل!
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مخلوقةميالآروح)بأنفأجابهذاعنتيميةابنالإسلامشيخسئلوقد

علىالعلماء)جماعحكىوقد،السنةأهلوسائروائمتهاالأمةسلفباتفاقمبدعة

.)1(،المسلمينأئمةمنواحدغيرمخلوقةأنها

ملكية،اضافةوجلعزاللهالىمضافةالروح)كلمةأنيتبينوبهذا

تعالى:قولهمثلفىالانسانالىالمنسوبوليساللهذاتعنللتعبيرولي!ست

.2()"الكريمةالألهبةالنفخةسوى(ورحيمنتوقختموتإفىاأ

.1612،:التاوى،صههاينانظر(1)

.26عى،الانانح!ةحولقرم!ة3مفا،الدصقىفاروىانظر)2(



..!الرمهالنفصملم..!

بالنفس:الروحءتة

مأمختلفتانهماوهل،بالنفسالروحعلاقةبيانهاالمهمالقضاياومن

الفرق")نويقولالذاتحيثمنالروحهيالنفسأنووىالفيمفابن.مترادفتان

.)1(،بالذاتلافرقبالصفاتفرقوالروحالنفسبين

الذاتعلىوتطقوحدهاالروحعلىتطلقالقرآنفيالنفسأنو-سى

وهكذا)2(.النفسولامعلامنفرداَالبدنعلىلاتطقف!نهاالروحبخلافبجملتها

أدلته،وأنوالنفسالروح)مسمىاشتراكالىأشارتيميةابنالإسلامشيخ

ربكإلىارجعيالمطمئنةالنفسأيتهايا):تعالىقولهعندوقالمحعيرة)3(.

.)4((مرضيةواضة

النبىقالكما،صفاتهاتتنوعوانماتقبضالتىالروحهيهناوالنفس..)

قبضاللهإن5:قال-الفجرصلاةعنناموالما-الصحيحالحديثفي:)ط!(

الله):تعالىوقال،داءحعثأدفسناقبض-روايةوفي-داءحيثأوواحنا

عليهاتضىالتيفعمسك،منامهافيتمتلموالتيمولهاحينالأنفسيتوفى

.()ْ،الروحهيالمتوفىوالمقبوض(الموت

والفقهالحديثأهلبعضوهمالروحغيرالنف!أنآخرونيرىبينما

النائممنتخرجالتىهىالنفسوأن)6(-القيمابنذلكذكركما-والتصوف

المحدثينمنهذاالىويذهب.اليهرجعتاستيقظف!ذا،الأشياءبهايعقلالتيوهي

.512ص،الروح،القعمابنانظر(1)

.512ص،السايقالمرجعانظر)2(

.4/622:الفتاوى،تيعبةاينانظر)3(

.72،82:الفجرصرة(4)

.4/522:القاوى،تيميةابنانظر)5(

.512،612صالروح،القيمابنانظر)6(



!..الثخصة00

مصدرهيالئانيةوأن،النفسغيرالروحأنويؤكديقررالذىالدسوقيفاروق

وليسجسدهمنالنفسخروجهوالانسانموتسببوأن،الحيالكائنحياة

حياةمصدرأنعلىالقرآنمنآياتثمانمنجمثرواستدل،الروحخروج

،الحيويالإنسانيالنشاطمصدرفهىوبالتالى،النفسهوموتهوسببالانسان

)1(.للموتكسببالروحخروجتذكرواحدةآيةيوردلمفالقرآن،الروحوليس

56-63ص،الانسانحقهفةحرلقرآنيةمفابم،الدصفيفاروقانظر1()



..!ال!عهالنفع!عل!..!

:الروحعنالمستخلصاتبعض

،الانسانشخصيةمنجزءالروحأنعلىالباحثونيجمعأنيكاد-ا

التيالحزفىالكتابآ!اتهذافيوالمرتكز،وخلقهكينونتهفىأساسوعنصر

خالقإنيلمحكةربكقالإذ):تعالىقولهمثلالإنسانخلقالىأشارت

وهذا(0)!ساجد!لهصعواروحيمنفطونفختسويتهف!داطينمنبشراَ

الانسانخلقوبدأخلقهد!ءكلأحسنال!ي):تعالىوتوله،مآخلقني

منفيهونفخسواهلم.مهينماءمنسلالةمننسلهجعللم.طينمن

نإ5:!الرسولحديثوفى.آدمذريةمننسمةكلفىوهذأ!)2(روحه

بأوبعئرمرمل!اللهلعثلم...ووماَأربعينأمهبطنفيخلقهيجمعأحدكم

،)3(الروحفيهينفخلم،سيدأووث!فيورزتهعملهاكب:لهويقالكلمات

الى،وتشيروجوهرهالانسانمرتكزالروحمنيجعلكعير،وكيرهاالنصوصفهذه

ويتلبه.يخلقهأناللهأرادعندما،الغببىالوجودفيوتكوينهبنيتهفيدخولها

أنهماأومترادفاناللفظينوكأنالنفسهيالروحأنررىالعلماءبعضأن2-

بهفالمقصودموتهاأوالنذرخروجالىيشيرالقرآنفيماوردثمومن،مشتركان

راضيةربكإلىإرجىالمطمئنةالنفصأيتهايا):تعالىقولهمثلاًيضاَالروح

.)،(!مرضية

التيهيالنف!أنررىمنهؤلاءومن،الروحغيرالنضأنآخرونو-سى

كثيراَالقرآنعبروقد.حيلألهالبدنيفقدذلكوبسببالبدنمنوتخرجتموت

.71،72:ص1(سورة)

.9-7:ال!بدةرة,س2()

.err)اطدثرفم16535:الباويخ!ححجرالنانظر،ابناريأخرجه)3( A

.72:الفبرصرة(4)



!..الشخمط00

فيالانسانيصيروبقبضها،تقبضالتىوهيتموتالتيهيالنفسأنعنجداَ

فيتمتلموالتيمولهاحينالأنفسقوفىالله):تعالىقالالأمواتعداد

تعالى:وقال)1((الأخرىوروسلالموتعلهاتضىالتيفعمسكمنامها

أخرجواأيدهمباسطواوالملاثكةالموتعمراتفيالظالمونإردرىولو)

كسببالروحخروجتذكرالقرآنفىواحدةآيةتردلم4)بل.)2((أنفسكم

.للموت

الروحأنأبانواوآئارهاوصفاتهامفهومهاوتناولواالروحعرفواالذينأن-3

ارتباطاَبالجسممرتبطوأنه،نافذخفيفلطفعلوىنوارنيوأنهمادىغيرشىء

فيها.الارادةولهالانسانحياةجوهروأنه،وثيقاَ

والعظمةبالأهميةتوحيعديدةبمعانالقرآنفيوردتالروحأنكما

سئميفالوحى،والقوةوالمقدارالمكانفيوالعلووالتميزوالحصوصيةوالشرف

روحاَ،سمىوالثباتبالقوةوالتأليد،كذلكالملائكةأعظموهووجبريل،روحأ

عليهوعيسى)3(!منهبروحوأيدهمالإيمانللوبهمفيكعبأولئك)تحالىقال

به.وماخصهفيهاللهلآية،روح)عليهأطلقالسلام

خاصوأنه،عالمعنويشيءالإنسانفيالروحأنالىيضيرهذاكل

الشمفافيةيمثلوأنه،الانسانفيالحليابالعملياتمرتبطوأنه،غيرهدونبالانسان

الجسدية،واللذةوالشهوةالمادةعنبالانسان-سقىالذممماوالشوقوالطموحوالسمو

عنالمحجوببالغيب..بالمجهولالانسانبهايتصلالتىالطاقة):هيالروح)ن

منعمليةالتنبؤكطوالحلم.الروحعملياتمنعمليةالاستشفاف،االحواس

.42:الزصسررة1()

.39:الأظمسورة)2(
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..الرعر!النفسعلم..!

سارية،معالشهيرةعمركحادثةالتيليباثى()بعدعنوالتخاطر.الروحعمليات

منونجاساريةفسمعه:الجبل:الجبلياسارية:الأميالألوفبعدعلىنادأهحين

عملياتكلهاوهى..الروحعملياتمنعمليةالتخاطرهذا..وانتصرالكمين

ذلكمعولكنها..أمامهاحالًراَالأنسانيقف...معجزةباهرةعظيمةجليلة

.)1(!باللهالاتصالهى،للروحالكبرىالوظيفةإنما..جانبيةعمليات

الأساسية،ووظائفهاومقامهااوجودهلهاأخرىوهيئةآخركياناذافهى

الطى،العضوى"بالمفهومالجسدفيالحياةعنصرهيفقطتكونأنولايمكن

بهذاوالروح.الإنسانماتقبضتأوخرجتواذا،فيهالحياةمصدروأنها

فىموجودةبلسواءحدعلىوالحيوانالأنسانفيموجودةالضيقالمفهوم

الجنينوفيكبيراَالإنسانفىموجودةوهى،الحيواندونالحيةوالكائناتالإنسان

الكافرفيموجودةفهيالجصدحياةمادةذاْكانتlوهي،الأولىأسابيعهفي

الخبت.القانتالمؤمنوفيالمعاندالملحد

ماتوحيوهذا.بكثيرذلكمنأوسعأنهاأوذلكغيرتكونأنلابدالروحان

منكلاموفيالعرببةاللغةفيومعانبهادلالانهاوفي،والسنةالفرآنفىمعانبهابه

ومحدثين.قدامىبعدهمالعلماءمنكتبومنالسلفمنكتب

الثخصيةفيالحياةقوامبهيقصدالذىبالمعنىللروحتناولهبعدالعقاديقول

جبريلفسمى،المعنىهذالغيرالكريمالقرآنفيعممتالروحولكن)ةالإنسانية

الحياةأوالقوةوبمعنى،تارةالرحمةبمعنىروحاللهالى.ونسبت.الأمينبالروح

وذالدرجماترفح):تعالىقال،المواضعهذهغيرفيالقدسىالعلموبمعنىتارة

.)2(!عبادهمنيشاءمنعلىأمرهمنالروحعلقىالعرثي

.43ص،الأولالحزء،الاصلاميةالربيةمنهج-تطبمحمدانظر(1)

.51:كافرصورة)2(



!..ال!ثخصة00

كلهاالمعانىوبهذا)1(.!..أمرنامنووحاَإلعكأوحيناوكدلك):لعالىقال

تلحقوقد،وخصائصهاالمادةعنالمنزهالوجودالىالمادىالوجودمنالروحترتفع

لايتعرضالذيالاصطلاحولكن.الموجوداتفيلهلاشبيهالذيالإلهيبالوجود

حياةذىكلفيالحياةمعنىعلىأحياناَالروحيطقوالتحقيقللحصرأ!حابه

رالنفسالروحبينوجمعون،الحيوانبهويقصدون(روحذىكل):فيقولون

،والروحالنفسبينفرقاَهناكأنالىيضيرهناالعقادوكأنواحد،)2(معنىفى

الانسانيتساوىهذافي)ذفقطالحياةمعنىتكونأنمنأوسعالثانيةوأن

.والنباتبلوالحيوان

تأثيرهافيتتفاوتوأنها،ومستوياتدرجاتالروحأن-كلىبحضهم-4

شخص،الىضخصومن،واليق!النومكحال،حالالىحالمنومقدارها

وال!لالجنينكحال،طورالىطورومن،خاصةوالأنبياءعامةالنايركحال

بشكلمراتبخصالىتنقسمالبضريةالروحأنروىمثلافالغزالى،والبالغ

الروحوهذا،حياَكائناَالحبوان!صيروبهالحساسالروحمرتبة-ا:هيتصاعدى

الرضيع.الصبىعندموجود

نشأته،أولفيالرضيعالصبىعندلايوجدوهذا،الخياليالروحمرتبة-2

اًما،إليهنفسهتنازعهولمنسيهعنهغابف!ذاليأخذهبالشيءالرضيعيولعولذلك

خياله.فيمحفوظة!ورتهلبقاءوذلكيطبهفإنهيكبرعندما

عندولايوجد،الح!عنخارجةالمعانىادراكوبهالعقليالروحمرتبة-3

.الأطفالولاعندالبهائم

وبهالمحضالعقليةالمعارفعلميحصلوبهالفكرىالروحمرتبة-4

52.:الثررىسررة1()

.311عى،القرآنيةالفلنة،العقادانظر)2(



..الرعر!النغسعلم..!

والربط.الاستنباطات

وبه،الأولياءوبعضالأنبياءبهويختصالنبويالقدسالروحمرتبة-5

.)1(الربانيةالمعارف

متغايرة،التعلقمنأنواعخمسةبالبدنلهاالروحبأنيقولالقيموابن

هى:الأحكام

جنينأ.الأمبطنفيبهتعلقها؟الأول

.الأرضوجهالىخروجهبعدبهتعلقها:الثانى

.النومحالفيبهتعلقها:الثالث

.البرزخحالفيبهتعلقها:الرابع

لماولانسبة،تعلقهاأنواعاكملوهوالأجسادبعثيومبهتحلقها:الخاد!

.)2(ولافساداَولانوماًموتاَمحهالبدنلايقبلتعلقهوإذ؟اليهالتعلقأنواعمنقبله

تداخلفهناكعقليةمراتبأنهامراتبمنالفزالىاليهأشارماعلىويلاحظ

،معتبرأتكوينياتدرجاَهناك)نكما،الروحبةوالعملياتالعقليةالعملباتبين

العقليةالفردقدراتتفاوتعنيتحدثونعندماالنمونف!علماءوهومايتناوله

السلوكيةالمكعسباتفيتفاوتاَيفرزذلكوأن،المتخلفةنموهمراحلفيوالمعرفية

هىالتيالروحبأنالقولالىبينهالذيالتقسيممنفيرمىالقيمابنوأما.والخلقية

واضح،المنحىوهذا،حالالىحالمنوكمانوعأتتفاوتالجصمحياةقوام

كحياةليستالأولىأسابيعهفيالجنينوحياة،اليقظانكحياةلي!ستالنائمفحياة

.وهكذاالقبرفيكحياتهلي!ستالأرضوجهعلىالانسانوحياة،الراشدالبالغ

i،الثانىالكتاب،الإنانحفبفة،يحىواسماعيلعد.صانظر1() i a I i 3 e.ا

.4Iص،الروح(القما!انظر)2(
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الروحيةبالحياةيتعلقكبيراَاشكالايحل-لاشك-البيانمنالمنحىوهذا

المتحلقالتساؤليضلأنهالا،والبناءوالغذاءللنماءقابلةوأنها.وأنواعهاومجالاتها

قدالبيانهذاوأن،قائماَالعضويةالناحيةمنالجسمفيالحياةمادةهيالروحبأن

التفاوتذلكلاتتفاوتالجسمفيأوالمادةفيفالحياة.الاشكالازالةفيلايكفي

باعتبارتلكالتماوتفيكون4الجسمأوالمادةبخصائصربطتاذاالاالكبير

بالكبير.مقارناَالجنينوهكذاكذلكوالحيوانخصائصهلهفالإنسان،الخصائص

الإشكالحلفيبسهمالقيموابنالنزالىاليهأشارمابينالدمجف!نوعلبه

ومجالاتها.ونوعهاالروحيةالحياةمدىلتجليةباباَويفتح

أنهاءسىفهو،الروحتفسيرفىآخرمذهباًالدسوقى)1(فاروقويذهب-4

السمكلاتعلىالأمالةعرضناإنا):تعالىاللهقولهفيالمقصودةالأمانة

ظلوماَكانإنهالإنسانوحملهافهاوادفقنيحملنهاأننبينوالجبالوالأوض

الروحأوالأمانةيفسروهو،مستردةوديعةتكونبذلكوأنها.()2(جهولاَ

منحهاالتيروحهوهي،وعلوهكرامتهمناطهيالتى،العلياالإنسانيةبالصفات

منه.تضيعأنويمكن،)ياهالله

منها:سملماتعلىرأيهو!نى

،الحياةمصدرالنفسو)نما،الانسانحياةمصدرهيلي!ستالروحأن-أ

ذلكالىsLشرناj,-آخروناليهسبقهرأىوهو،عديدةبأدلةذلكعلىويستدل

ونفخ،الحياةمادةكيرآخرشيئاَالإنسانفيالروحتكونالمسلمةوبهذه-قبلاَ

الانسانية.الخصوصيةيمنحوانماالحياةلايحطيالروح

تعنىفالبشرية،الفرآنىالمصطحفىالبشريةعنتختلفالانسانيةأن-ب

.الانانضبحرلنراقيضابم،الدصنىنار،قانظر1()

.27:الأحزاليصرة(2)



..الرعر!النفس!لم..!

فىتشاركه،حيأكائناَباعتبارهوأحوالهالانسانعندالحيويةالخصائص

،ووظائفالجسدكلطالتكرينالخصائصهذهومن.الأخرىالحيواناتالخصائص

كلمةفيهايردكثيرةبآياتواستدل،والجنسوالنومكاكلوالغرائز،الأعضاء

لبثرومافي):تعالىقولهمثلالبيولوجيةالحالةعنموضوعهاويكون،بشر

مثلكمإلابشراماه!):تعالىوقوله.الموتخاصيةعن)1((الحلدقبلكمن

واعتبارهاالجنسيةللغريزةوبالنسبة،اكلخا!يةفي)2((شهلاكلونولجمل

ولمررملي!كونأنىقمالت)تعالىقال،البضر-لةالخصاثمىمن

.)3(!بضريمسسنى

هوالرئيسالآيةموضوعويكونإلابشركلمةتستخدمآيةنجدلانكادوهكذا

الحبوبة.م%بنىحالاتمنحالة

القرآنوآيات،القرآنيالمصطحفيالعلياالخصائصفتعنيالانسانيةأما

الانسانخصائصمنخا!يةالرئيىالآيةموضوعويكون)نسانكلمةتستخدم

)4(!البعانعلمه.الانسانخلق:)تعالىقولهمثلالحيوانعنبهاينفردالتي

وتحلم()ْ(يطمطلمالانسانعلم):تعالىوقوله،الإنسانفيخاصيةوالبيان

)6((ضففيطا!رهأرملاهإنسانوكل)تعالىوقوله،الإنسانخا!يةالأسماء

تختلفالانسانيةأنبثبتمما..وهكذا.الإنسانخاصةوهيالمسؤوليةالى)ضارة

وذات،واحدكائنفىتجتمعانوالبضريةالانسانيةكانتوانالبثسرية،عن

.4r:الأنبياءسررة1()

.33:المرمنونصرة(2)
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!..الضخمعة00

الحيوانية،معتتناظرآدميةأحوالهىالبشريةولكن،الآدميةالذاتهي،واحدة

إلىآدمبابنترتفعخصائصهىأو،آدملبنيساميةحالاتهيالانسانيةبينما

والعلم،،فالمسؤولية،الحيوانمستوىمنواكرمأرفعوجود!مستوى

خصائصوليستإنسانيةخصائصكلهاذلكوغيروالحرية،والبيان،والسيادة

بشرية.

ووحى!منفيهونفختسويتهف!ذا):تعالىتولهمثلفىالتسويةأن-ب

ىأسويتهفإذاالآيةومعنى،الثسيءفعلتمامأوالشيءصنعئماماللغةفىتعنى

وأذنترىوعينتتنفسورئةينبضقلبفيهالحياةكاملسويأبشراخلقهأمَممت

طينمنتمثالاَأصبحأنهبمعنىهثالآدمالتسويةولي!ستالبسمر،آدمأى،تسمع

فيه.ولاحركةلاحياة

المرحلةبعدحياَكانآدمأنالدسوقىفاروقيرىالمسلماتهذهمنوانطلاقأ

الثانية-المرحلةوهي-الكريمةالإلهيةالنفخةأنو،التسويةمرحلةوهيالأولى

كائنمجردفيهكانالذى،البشريةمستوىمنآدمبهاوجلعزاللهرفعالتىهى

الالهيةالنفخةفتكون،تقويمأحسنهوالذيالأنسانيةمستوىالىحى

فإنهحيوهوتلقاهاآدمأنوحيث،الانسانيةوسرجوهرهىالروحأوالكريمة

يصبحبل،انسانالايصبحروحهيضيععندماوهو.حيوهويضيعهاأنيمكن

الذ!طالكفاراللهوصفولذلك-الحيوانمستوىفيأى-فقطبشرأ

تعالى:قالبالأنعام-إليهالمشاربالمعنى-)نسانيتهمضيعوا

)1(!الفافلونهمأولئكأفلهمبلكالأنعامأولئك)

)2(!الأنعامكلكماجملونويتمعحونكفرواوال!فى):تعالىقال

.ا9Y:اقالأصسورة)1(

.21:محمدسورة)2(



..الرعربرالنفم!علم..!

تعالى:اللهقولهمايفسروهذا

-!اللىإلا.سافلينأسفلددناهرلم.ثفويمأحسنفيالانسانخلقنالقد)

الىيرتدفإنهالإنسانيةجوهرالانسانيفقدفعندما)1(!الصا،توعملواآشوا

حباَكائناَكانبل،ك!نسانحبانهيمداًلمآدمابنأنعلىبدلوهذا،سافلبنأسفل

التقويمسرَمنهضاعأشركأوكفرف!ذا،تقويمأحسنالىاللهرفعهثم،فقط

ثم)تاللماكذلكالأسريكنولولم،سافلينأسفلثانيةمرةفارتد،الأحسن

الىأعدناهيعنىرددناهلأن،سفلناهأوح!اهثملفظاستخدامولكان،رددناه

أحسنوهىاليهارفعناهالتىالدرجةمنأحطهابطةوجوديةدرجةمنعليهماكان

تقويم.

سروأنهاالروحمعنى-استقصاءبعد-الدسوقىفاروقيرىهكذا

الثانية-المرحلةفيلخلقهاللهأعطاهاوالتيالانسانحملهاالتيوالأمانة،الإنسانية

،المؤمنونوهمأتقويمأحسندرجة)فىكانواعليهاحافظواف!ن-أحياءوهم

-الرأىوهذا.الكافرونوهمسافلينأسفلالأولىللمرحلةرجعواضيعوهاوان

القرآنمنالواردةالنصوصتستجمعوأكملأوفىلدراسةيحتاج-لاريب

.-سابقأأثرناها-عديدة)شكالاتعنيجببرأىوهو،بينهاوتقارن،والسنة

الأولالمكونأنالىومكوناتهاالشخصيةبناءعنالحديثعندأشرناوقد

هذاعلىو-ستكز،الروحيالمكونبعدهيأتىثم،حيو!طجسدىمكونللشخصية

إليهيشيركماللأنسانالمميزالروحيوالجانب.والخلقىالعباد!المكونانالأخير

والأخروية،المحنويةالدوافععليهترتكزالذىهوالدسوقيفاروقومنهمالباحئون

علىالانسانبأنالقولمعالرأىهذاوينسجم.الدوافعبابفيبيانهاسبقوقد

.6-4:التينصررة)3(



!..الثخصة00

علىخُلقمسلمموحِدالأصلفيالإنسانأنأى،ولادتهومنذخلقهمنذالفطرة

خيريتهعلىوالقضاءفطرتهبطمسذلكبعدينتكسقدلكنه،عليهاوولد،الفطرة

وأهله.الحقطريقعنوبالاعوجاج





..الثخصة00

الشخصيةسمات9الانحرا!9اسمواء

!

النفسببن:عندالسواءمعاببر

إنسانوسويإنسانفنقولالانسانبهمانصفحالتانوالإنحرافالسواء

ومن؟ذلكلتحديدالمعاليروما؟والأنحرافبالسواءنعنىفماذاشاذأومنحرف

والمنحرفة؟السويةالشخصيهسماتماهيئم

والاجئماعيونالنفسيونيراهاكماوالإنحرافالسواءمعاليرنلخصأنيمكن

يأتى:فيما

الفرداقترابمدىوالانحرافالسواءيعنيحيث:القيميةالنظريةمعيار-ا

هوشىءكلفيالكامل،فالشخمىالكمالوعنالأعلىالمثلعنابتعادهأو

الشذوذيتفاوتثم،الشاذهوالأعلىالمثلعنينقصالذيوالشخمى،السوى

للمثلاحتذائهوبحسب،النموذجيةللمبادىءتمثلهبحسبكل،ونوعاَمقدارا

النموذجية.الصورةييرزالذىالأعلى

خكلاًتمثلالفردعندمرضيةحالةالشذوذأنو-سى:الطيةالنظريةمحيار-2

المجتمعحمايةأو،الفردلحمايةالتدخلويجب،المجتمععلىأونفسهالانسانعلى

للشذوذالابالاَلاتعيرأنها)ذ؟تليلةأئليةالث!مواذيكونالنظريةلهذهوطبقاَ،منه

الظاهرةوبالإضطرابات،العضوىالنفسيبالخلل-غالباً-والمرتبط،الصارخالبارز

أما.الأدبيالنسقعنوخروجهم،أصحابهاشذوذالنا!نيلحظمما،السلوكعلى

الطية.النظرةفيأسوياءفهمالناسمنالأغلبالأعم

مدىهوهناوالانحرافالسواءومعيار:الثقافيةالاحصائيةال!نظريةمعيار-3

المعيارهذافيالأسوياءويمثل،الثقافاتمنثقافةفيالشائععنالقربأوالبعد

بينما.والثقافةالمجتمعفيالشائعتمثلوالتىوقربهالمتوسطفىتقعالتياكثرية



..ال!عر!النفسعلم..!

الئقافة.فيالشائعأوالمتوسطعنواسعبمدىتنحرفالتىالأقليةالشواذيمثل

القيميةالنظريةفىالأعلىالمثلتمثلالتىالأقليةتصبحالنظريةهذهووفق

هنا.سويةهناكشاذةتعدالتياكثريةوتصبح،شاذة

معينةثقافةفيشاذةتعدالسلوكمنأنواعيوجدأنيمكنالنظريةهذهووفق

بالعرفمرتبطهنافالمعيار.صحيحوالعك!ىأخرىثقافةفيسويةتعتبرأنهاإلا

وإناأتعلىآباءناوجدناإناتاوا):تعالىقالكما،الشائعوالميراث،السائد

قالإلانلى"ررمنلَريةفيفبلكمنأرسلناماوكذلك+مهتدونآئارهمعلى

.)1(!مقتدونآثاوهمعلىوإناأمةعلىآباءناوجدناإنامترفوها

هوبل،محتذى!حيحسلوكالأقوامهؤلاءعند،غيرهوعبادةباللهفالشرك

النقلميزانفيوأشنعهاالذنوباكبركانولو،موروثاًشائعاَمادامالهدايةعين

قبيلته:عرفإلىواحتكم،وحكمتهعقلهأعمىوقدالشاعرويقول.والعقل

أرشدغزيةترشدوانغويتغوتانغزيةمنإلاأناوهل

الصحةدليلليستالكثرةأن،العطموالقرآن،الحكيمالتنزيلإليهنبهمماو

ولا،النظرعندعليهاالتعويللاينبغىوأنه،والسعادةالنجاةولا،والسلامة

!)2(.بمؤمنينولوحرصتالناس!روما):تعالىاللهقال،بهاالاغترار

إلايتبعونإناللهسبيلعنيضلوكالأوضفيمن!عرثطع)وإن:تعالىتال

.(r)(يخرصونإلاهموإنالظن

.22،23:الزخرفسورة(1)

.301:روسفمورة)2(

.611:الأنحامصرة)3(
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الاسلامىالمنهجفىالسواءمعال!ر

التصوربخصائصالإسلامىالمنهجفيالسويةالشخصيةسماتتحديديتأثر

،المصدرربانىأنه:الخصائصهذهأهمومن،والإنسانوالحياةللكونالإسلامى

الإسلامىالمنهجفيالسواءومفهوم.المعاملةإيجابيوأنه،النظرةشاملوأنه

ومنهجهطبعهحيثمنالإنسانالىبهاينظرالتىبالكيفيةارتباطأيمامرتبط

وغاياته.

المعاييرعن-كثيراَأوقليلأ-تختلفوالانحرفالسواءمعاليرف!نثمومن

والإفحرافالسواءلمعرفةالمعتبرةالمعاييرأهمومن،الأخرىالمناهجفىالمستعملة

سبق-فيما-الشخصيةعنبيانهتمالذىالتصوروفق،الإسلامىالمنهجفي

مايأتى:

عليها.النفساللهفطرالتيالفطرةومعالإنسانيالطبعمعالسلوكانسجاممدى-

الالهي.الشرعمعالسلوكانسجاممدى-

)1(.ل!نسانالنهائيةالغايةمعالسلوكانسجاممدى-

:والفطرةالطبعمعالسلوكانسجاممدى:أولاَ

منفهي؟عليهاوبنىبهاخلق،كثيرةأشياءعلىمطوعمفطورفالانسان

فطرتهالأنسانوافقوكلما.كيانهمننابعة،عندهمحبوبة،لهمألوفة،جبلته

متردداً.مضطرئاصارعليهاخرجأوصادمهاوكلما،مطمئنامستقراَكانوطبعه

.الشذوذعينهو-لاشك-الأنسانعليهاالمطوعشياءالاًعنوالخروج

بهذاالإنانخلقالذيفهرصبحانهالخالقرهر،مصدرواحدالىتمردكلهاالمحا!رهذ.أنالملاحظوش1()

النهائه.كا!نهحددالذىوهو.الانانسلركيحكمان!بالذىالثرعأنزلالذىوهر،الطبع



..الرعر!النفسعلم..!

سلوكعلىظاهروهذا،بهاوالتعلق،الحياةحبعلىمفطورفالانسان

التفريطأنكما.بالحياةويتشبثالهلاكمنيخاففهو،طفولتهمنذالإنسان

علىتدلشاذةسلوكاتتعدَالانتحاروظاهرة،التهلكةالىبهاوالأداء،بالنفس

.والفطرةالبمعلىوخروجهيفعلهامنانحراف

ميلحدثو)ذا،المرأةالىيميلالرجلوكذلكبطعها،الرجلالىئميلوالمرأة

أوبالنساءالرجالتشبهعننُهيولهذا؟شذوذفهوللمرأةأوالمرأة،للرجلالرجل

العرىمنوالنفور،والتسترللسترالميلالفطرةومن،البمعنلخروجه؟الحكس

أساسهعلىيدلمما،سوأتيهاخراجمنخجلأيمايخجلفالانسان،والتعركما

فقد،المرأةلاسبماومنابرنوادىللعرييتخذاو،الانسانيتعرىوعندما،الفطرى

.والإنحرافالشذوذفيوقع

ليكونويسعى،العزلةويكره،وجبلتهبطعهالاجتماعيحبوالإنسان

بالغربةيضعرف!نهالمجتمعينبذهأوالعزلةعليهتفرضوعندما،مقرباَمحبوباَ

ذلك.بسببيمرضوقدوالوحضة

المنهجفيبهمرحًثمقبولفهووالبمالفطرةمنهوماكلوهكذا

ولأن،وضذوذاسواةالشخصيةبهايقايسالتيالمهمةمعاييرهأحدلأنه؟الأسلامى

ولايناقضها.الفطرةيوافق-سيأتىكما-الضرع



!..الثخمهة00

:الشرعمعالسلوكانسجاممدى:ثانياَ

سواءهموفيه،وسلامتهمصلاحهمفيهلعبادهاللهارتضاهالذىفالثصرع

تعالى:قال،مستقيمأصراطاَالشرعسمىولهذا،واستقامتهم

عنبكمكفر!السبلو!عبعوافاثبعوهمسقيمأصراطيَهلىاوأن)

1(.>!سبيله

للناسظهروإنيخالفهماأنولايمكن،والبمللفطرةموافقدائماَوالشرع

التوحيد،علىقامالذيوالشرع.عليهاوتعودهملأثمياءألفتهمبسببأحيانَاذلك

،والشرعالفطرةالمحيارانيتطابقوبهذا،الفطرةعينهووالسنةالكتابوفصَله

وفرقانا.نوراَالإنسانيزيدمما؟بحضأبعضهافيصدق

أديتبىأسرىليلها:قالط!النبىأنعنهاللهرضيهريرةأبىعن

فأخ!ت.ثئتأمماخذ:لىففيل،خمرفيهوالآخر،لبنأحدهماياناءك،

لوإنكأئا-الفطرةأصبتأو-الفطرةإلىهديت:ليفقيل،فشربته،اللبن

.)2(!أمتكغوتالحمرأخذت

الصحيح،الاضباععنعبارةفهو)اللبنبشربللفطرةموافقتهعنعبرفقد

غيرهعنوالغناءواللذةوالصحةالغذاءمناللبنوفي،الفطرةمعالمنسجموالمنهج

م!نيجزىشىءليسإت):عباسابنحديثفي!قالحتى،مافيه

لها،مخالفة،للفطرةمعارضةوسائلوهناك...(اللبنغيروالشرابالطعام

الطريقوسلوك،المنحرفالإشباععنرمزفهو،الحديثفيالخمرويمثلها

تغتالفهي؟مافيهاوالرجصيةوالطشالخبثمنالخمروفي،للفطرةالمصادمة

.r()،والأبدانوالأديان،والأموالالعقول

.531:الأنعامسررة1()

.3()437الحدكثرقم16945:البارىخح،حبرابنانظر،البخارىأخرجه2()

(r)6،7ص،الفطرةنداء،المودةلحانانظر.
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فلا؟حياتهفىالسيرلكيفيةمفصلقانونعلىالانسانيحصلالشرعوبمعيار

علىالانسانيتعرفوبالشرع،يدعأويأتىفيماالأمورعليهولاتلتبس،يحار

يمذلثم،ومجتمعهنفسهيقوئمأنيستطعأنهأى،السواءمنقربهأوبعدهمدى

فيوالاستواءوالنضجالنفسيةالصحةمنعاليةدرجةإلىليصلذلكضوءفي

شخصيته.

الإلهىالشرعفيالإنسانبهاخوطبالتىوالشرائعالشعائراستعرضناولو

بارتباطهالإنسانعليهيحصلالذيوالاستقراروالصحةالانضباطمدىلرأينا

منالانسانتعطىونيةوطهارةاستعدادمنومتعلقاتها-مثلا-فالصلاة،بالشرع

وهكذا،تركهالوعنهللإنسانغنىمالاوالسمووالطمأنينةوالنشاطالحيوية

الزوجيةوالعشرةوالصلةالبروهكذا،والذكروالتلاوةوالحجوالصومالزكاة

والزناالخمرتحريممنالمحظوراتباجتنابالتقيدوهكذا،والإيثاروالبذلوالصدق

الشرعبهجاءمماجداَكثيروغبرهذا،الخ..والكذبوالزوروالضقوالسرقة

.والضياعالانحرافمنويحميهاو-نركيهاالشخصيةلينمى
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النهائيهَ:النايةمعالسلوكانسجاممدى:ثالثأ

غايتهمعمنسجمأيكونأنلابدسوائهغايةفيالانسانىالسلوكليكون

تعالى:قال،العبوديةوهي-خالقهلهيحددهاأنيلزمالتي-النهائية

.)1(!ليعبدونإلاوالانسالجن)وماخلفت

لهوالخضوعبتوحيدهسبحانهالخالقعبادةهىالإنسانخلقمنفالغاية

وعذابه،غضبهمنوالنجاة،وجنتهاللهرضاالإنسانلنيلهذا،ويؤدىوطاعته

.الاراداتومنتهىالغاياتغايةوهذه

بذلك؟تتأثرالانسانيمارسهاالتىللسلوكياتتراكماًتعدالتىوالشمخصية

أو،الغايةتلكلخدمةونشاطهاحركتهاووجهت،النهائيةغايتهامناقتربتفإذا

نأمنبدلاَوتتوحدتنسجمانهابل،وتستوىتستقرفإنها؟الغايةتلكلايناقضبما

آخر.موضعفيذلكالىأشرناكما-تتضتت

:يقول!اللهرسولسمحت:قالعنهاللهرضىثابتبنزيدفعن

يأتهولم،عينيهبينفقرهجعلو،أمرهعليهاللهفرق،همهالدنياكانتمن"

وجعل،أمرهلهاللهجمع،نيتهلآخرةاكانتومن،لهكعبماإلاالدنيامن

.)2(،راغمةوهيالدنياوأ.لئهقلبهفىغناه

فيالمحكاتأفضلومن،السلوكيةالمحاليرأدقمنيعدالمعيارهذاأنولاشك

الاسلامي،المنهجفوفق،وشذوذهاسوائهاوقياس،وتقويمها،الشخصيةبناء

المتواضع،المنقادالمطعبضخصيةالطاغيالمفرطالمعاندضخصيةتُسوىلا

.الملتزمالحازمالعارفبشخصيةالعربيدالمسوثالتائهشخصيةولا

56.:الذار!اتسورة(1)

2r/:ماجهابنصق!جح،الآلبانىانظر،الألبانىوسححه،طجهابن(خرجه)2( 9 r.
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الاسلامية:الضخصيةسمات

الشخصيةسماتبعضنستخلصأنيمكنالثلاثةالمعاليرهذهمنوانطلاقأ

وهى:الاسلاميالنفسىالتربوىالمنهجبهايُعنىالتىالسوية

تعنىوهي)الجسمروحية(أووالروحالجسدبينالمطالبتلبيةفىالتوازنا-

وأن.سواءحدعلىوالجسدالروحنداءاتيلبىالذىهوالسوىالإنسانأن

الجسدحسابعلىالروح)شباععنديوجداأنيمكنوالانحرافالشذوذ

تعالى:تال،الآخردونالانسانيينالمكونينبأحديُعتنىحيث؟العكسأو

فيهونفختسويتهفإذا+طينمنبضراَخالقإنىللملائكةربكقالإذ)

.)1(!ساجد-فىلهففعواووحيمن

وبينالفرد،حياةفيوالمادياتالعبادياتبينالتوازنالمنوالهذاعلىويجرى

تعالى:قالوالدنياالآخرة

.)2((الدنيامننصيبككلنسولالآخرةاالداراللهآتاكفيما)وابتغ

الناساللهفطرالتىالفطريةالسننمعالسلوكانسجاموتعني،الفطرية-2

ابتعدوكلماسوياًكانمنهااقتربأوالفطرةمعتطابقكلمافالسلوكعليها؟

ولذلك؟فطرىأمروهو،اللهبوحدانيةالانسانلممانذلكومن،شاذأكانعنها

تعالى:تال،الشذوذهووالشرك،السواءفهو

.)3(!اللهلحلقحبديلعليهاالناسفطرالتىفطرةحنيفاَللدفىوجهكفأقم)

والتكفف.الفطربةحيثمنالسلوكأنواعجميعالمنوالعلىويجرى

السلوكأداءفيتوازنهيأو،وفضيلتهالسلوكخيريةوهي،الوسطية-3

.71:عىمورة1()

.77:القصعىسورة)2(

(r)03:الرومسورة.
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باللهوالعلاتة،والتقتيرالاسرافبينبكونفالانفاق،والتفريطالافراطببنذاته

تعالى:قال،أثذو!دالطرفيناحدالىوالاتجاه.والرجاءالخوفبينتكون

.)1((قىامَادلكينوكانيقترواولملسرفوالمأنفقواإراوالدفى)

السلوكيوكاوبه،اجتماعيوسطفيالإنسانوجودوهي،الاجتماعية-4

السمةولهذهالآخرفى.معالإنسانيةالعلاقة)قامةعلىوقدرته،الوسطهذامع

الىأوالفرديةالىوالابَحاه.بفطرتهإجتماعيفالانسانالثانيةبالسمةوثيقارتباط

شذوذاَ.ئعدملجىءشببل!ونالعزلة

معالانسانظاهروتطابق،الناسومعالذاتمعالصدقوهي،المصداقية-5

وازدوجتأضاكانكلماباطنهعنالإنسانظاهراختلفوكلما.باطنه

تعالى:قالمرضاَالقرآنعذهوقدالنفاقوهو،شخصينه

خادصنهبمؤمننوماهمالآخرواليوملاللهآفاالقولمنالناسومن)

مرضتلولهمهيوما!ثعرونأنفصهمإلاومايخدعونآمنواوال!فىالله

.2،)"!ك!ورنكانوابماأليمع!ابولهممرضاَاللهفزادهم

.فراتبحد!ودالمؤوليةوتحملالحملالىالانصاناتجاهوهي،الإنتاجية-6

تؤدىيينما،النفسيةو!حتهالانسانسواءفيمهماَركناَ!ذالانحازأوفالعمل

الايمانتدائماَالقرآنيقرنولهذ!4والسذوذالانحرافالىوالس!لبيةالبطالة

عملبلرقفالايمان،الابهماللضخصيةوصواءثتماللاحيثالصالحوالعمل

يمثللممانبلونوالعمل،الآخر!نوعلىعلبهاوالكذبالنفىوخداعالسلببةيمثل

والحهل.والحمقالحواء

67.:فر؟فىصرة1()

.51-8:البقرةسورة)2(
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الاسلامي:والمنظووالنفسىالميزان

النظرياتالنفسعلماءكيممنهاأصادرعلىالتىاهمكاتاصتعرضناواذا

المنهجأنوجدنا،منهاأىوأهميةقيمةبهاويعرفونالشخصيةفيالختلفة

،المطوبالثسرطعلىيحوزالشخصيةفيبهالخاصالمنظوريطرحالذىالاسلامي

افمت.النظرعندالمعتمدةالمحكاتمعو!وافق

لنظرياتالمهمةامكاتأن(سبيقلرمتشل)و(ليبرتروبرت)روى

علمفيالباحثينمنكثيراليهايشيرالتىالمحكاتوهي،)1(سبعةهيالث!خصية

الجوهرىعلىالاتفاقمععليهارو!دونأومنهاينقصونوقد،الشخصيةنفس

)2(.اليهاوأضافكلها!ذكرهالمحيث،جابرالحميدعبدجابرفعلكما.منها

!ي:كاهيامكاته!ه

امكانيةالباحث!جدبحيث،بالواقعمدعمةتكونبأنالواقعيالصدق-ا

وروى،الحياةومجر!اتوالتجربةالملاح!خلالمنعنهاالمعلوماتجمعفى

الرؤيةنيوملاحظجلىالأمروهذا.ونشاطهمالناسسلوكفيمصداقيتها

التعبدوشواهدوآثارهاح,)jفشواهد؟وبنائهابمكوناتهاللضخصيةالاسلامية

.ومتجددةمتعددةفيهوالأبحاث،ومنتشرةملحوظةالمستقيمةوالفطرة

وتتزاحم،،وتتداخل،س!لماتهالاتكربحيث،التعقيدوعدمالبساطة-2

بها،والتعاملالنظر!ةفهممعها!عب،تفر!يةواحالاتشروحاتالىوتحتاج

هذا،ويحدالثسخصيةفيالتحليليةالنظرية،والمتشابكةالمعقدةالنظرياتأبرزومن

في-رأيناكما-معدودةمحددةأسسالاسلاميةالرؤالةوفي.الهامةعيوبهامن

خلالمنونموهاالضخصيةلبناءمبسطةودينامكية،الأصليةالضخصيةمكونات

الاسلاميالبرنامجعبرالشخصيةفيالاراديالجانبعلىالمبنيالأيمانيالتحصيل

الواسع.

3es!.01,9اتلى(1) amd Issues P. P!فل!ا+Liebert and Spiegler, P

.81-61عى،ال!نصةنظر،ت،جايرالح!هدعدجايرانظر2()
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الظواهر،منقدركبرمعالتعاملعلىئادرةتكونبحيث،الشمولية-3

معظمفيمنهاوالانطلاقبهاالتفسيريمكنفلا؟ومقيدةمحصورةولاتكون

.الأحيان

لأن،الشخصيةفيالاسلاميةبالرؤيةالخصائصألزممنالخاصيةوهذه

هوبلأوزمنببنةأوشخمىمنهلايسنننى،شاملأساسعلبهفامتالذىالأصاس

ظروفها.أوزمانهاأومكانهاعنالنظربصرفالانسانيةالشخصيةأساس

والانسجام،الداخليةالنظريةأفكارفيالتماسكوهو،الداخليالتلاؤم-4

تنافر.أوفيهلاتفككواحدكبناءاليهاينظربحيث،الأساسيةمسلماتهابين

متلازمانوهما،والروحالمادةعلىمتأسسةالاسلامىالمنهجفيوالثممخصية

والحاسةالعبوديةانكما،بعدفيماكذلكيستمرانأنوبنبغىالخلقةأصلفى

ذلكأسبابأهمومن،بنائهاوفي،الشخصيةأكلفىببحضهمامرتبطانالخلقية

لينالتماسكمدىيُظْهروهذا.للشخصيةالروحىالأساسمنينبعثانكونهما

وتجمعها،الشخصيةتوحدعلى!عك!ىمماالا!ميةالرؤيةفيالداخليةالمسلمات

المنهجوفقالمكوناتهذهمراعاةتمتإذا،المستقبلفيالواحدوترجهها

الاملامى.

النظريةتألصدعلىالقدرةمدىوهو،والفحمىللأختبارالقابلية-5

واضحةومفاهيمهاالنظريةأفكاركانتاذاهذاويتحقق،والدراساتبالأبحاث

بدقة.منهاأساسعلىالفروضبناءيمكنبحيثومحددةالتعريف

المصادرمنونابعةمرتكزةأنها(اذل!ختبارلاتحتاجالإسلاميةالرؤلهةأنورغم

البحوث)جراءالممكنمنأنهالا،الشمكاليهالايتطرقالتى،الربانيةالضرعية

وآثارها.وفائدتهاصدقهاتثبتالتىوالدراسات



..مم!الةعرالنفصعلم..!

للتطيقمهيئةكونهاالىهذاويعود(Usefuاess)بهاالانتفاعمدى6-

منوتمكن،العمليةفائدتهاتظهرالتىهيتعيشالتيفالنظريات،والممارت

المثاليةإلىوتتجه،الخيالفيتحلقالتىأما.علبهاالقائمةوالقواعدالمبادىءممارسة

قبلمن-الزمنمعوهجرها،عنهاالتخليويتم،لاتستمرف!نها؟البالغوالتجريد

والمستفيدين.والممارسينالمتخصصين

بعضانبل،تطبيقىعمليمنهجالاسلامىالمنهجأنسبقفيمابيناوقد

السلوكيةوالتوجيهاتالتطيفاتخلالمنتستقى)نماالنظريةوالأطرالمبادىء

الإسلامنظرةأنعلىيدلمماوالسيرةوالسنةالقرآنفيللإنسانالموخهةوالتربوية

علىهذاانعكىوقد،فقطتأ!يليةاقناعيةلانظرة،عمليةتربويةنظرةللثسخصية

بنائها،واستكمال،الشخصيةتوجيهبهايتمالتىوالأعمالوالأنثمطةالبرامج

سلامتهاعلىهذاوانعكس،الأصليةمكوناتهامعالمطردخطهافيووضعها

النفسية.وصحتها،وتكاملها،وسواءها

منحدلهايكونوأن،وتستقبلالنظريةتُعرفبأن(Acceptability)القبول-7

لاختبارهاوالتجاربالبحوثاجراءليمكن؟والمتخصصينالعلماءلدىالقبول

ولاتتاح،محدودةتبقىالانزواءعليهايفرضالتىأوالمنزويةفالنظرية،وتطيقها

.والتطورللتعميمالفرصةلها

منطلقاتهموعلىالباحثينتوجهاتعلىويعتمد،نسبيمحكالمحكوهذا

ويعتمد،أخرىويهملوننظرياتعلىيقبلونفقد،وبيئاتهموأيديولوجياتهم

.المجالهذافيالاتجاهاتتصيففيالموجودةالقوىعلىأيضاَ

حركةالىيحتاج،المجالهذافيالاسلاميةللرؤيةالطرحأنولاشك

وتجريبها،تطيقهاويتم،وتنتشراكثرالرؤيةخلالهمنتنضج،ودينامكية
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لها.والدراسينالدراساتكثرةخلالمنوتسديدها

مميزاتتملكللشخصيةالإسلاميةالرؤيةأنبتضحالاستعراضهذاخلالمن

!ورةالىتؤدممطالتىوالبحثيةالعلميةالمطالبكافةتلبيأنتكادوأنها،مهمة

وهو،ذلكصنوأهمذلكمنأمممرتملكأنها.كماللشخصيةومتماسكةمتكاملة

.والشمولوالصدقالثقةيكسبهاالذى،الربانيةمصدر!تهاالىمايعود

نظرياتبهاتوزنالتىالمحكاتهذهأنمنسابفاَإليهأشرنابماوتذكيرأ

بالتعاملتتعلقالتىالمحكاتأنالمؤكدمنف!نه،ولاوحيدةنهائيةليستالشخصية

بها،يعنلمونحوهاونهايتهوغاتالإنصانأكلمثل،الأساسيةالإنسانقضايامع

الشخصيةعلماءأهمالأسبابأهمولعل.أهميتهارغمالمناسبمكانهاتأخذولن

العلمى،للمنهجلاتخضعتجريديةفلسفيةأمور-يدْعونكما-كونها،لها

فيها.الخوضالمحدثونالنفسيونولايحبذ

اللهبحمدم





جعلمراا9لمصادرا





!..والمراجعالمصالر..

العرتالمراجع

.(الأدمثبنسالمان)داودأبو-

هـ.اrAA،الأولىالطعة،الحديثدار:بيروت،داودأليستن

.(اطسينبنمحمودينمحمد)الأسروثني-

النضيلة.دار:القاهرة،(جزع!ن)الصغارأحكامجامع

الدفى(عمادمحمد)إسماعل-

للنضرالقلمدار،الكويت،(جزءان)الرشدالىالحملمنالطفل

.م9891هـ/ا904،الأولىالطعةوالتوزح،

.(صردامحمد)نيلألهاا-

الثانية،الطعة،الإسلاميالمكتب:بيروت،الصفيرالجامعصحيح

.م9791هـ/ا993

.(داصرمحمد)الألبالي-

الطعة،الخليجلدولالعرب!الترليةمكتب:الرياض،ماجهابنسننصحيح

.م8691هـ/ا704،الأولى

.وآخرونأنستازي-

:القاهرة،وآخرونصالحزكىأحمدترجمة(جزعان)النفىعلممياد-ش

41،السادسةالطعة،المعارفدار 9 Aم.

.(الرحمنعبد)الباني-

.3541A،الأسلاميالمكتب:بيروث،الاسلاميةالترليةالىمدخل

.(مالك)بدوى-



..الرمر!النفص!لم..!

مذكرات،النفسعلمأسلمةفىدراسة"المسلمللطفلالنفسيةالصحةأسس

مطوعة.غير

.(مالك)بدوي-

المعهد:فيرجينيا،()سلاميةنفسيةدراسة)الشهودالىالمثاهدةمنالتفكر

.م3991هـ/ا134،الثالثةالطعة،الإسلاميللفكرالعالمي

.(زكيأحمد)بدوي-

.م8291،لبنانمكبة:ببروت،الاجنماعبةالعلرممصطلحاتمعجم

.(خلفةمحمد)بركات-

.ما74i،القلمدار:الكويت،التعليميالنفسعلم

.وآخرون(بلحامين)بلوم-

محودمحمدترجمة،(المعرفيا!ال)التربو!ةالأهدافتصنيفنظام

5541الأولىالطعة،الشروقدار:جدة،عودةابراهيموصادقالخوالدة

.م8591هـ/

.وآخرون(دثجامبنابلوم-

محمودمحمدترجمة،(الوجدانيا!ال)التربويةالأهدافتصنيفنظام

الأولىالطعة،الضروقدار:جدة،عودة)براهيموصادقالخوالدة

.م8591هـ/ا504

.(آي)ول-

عالم،المعلوفاللطفعبدصبحيترجمة،التربيةفيالنفسيةالأسس

.م8291،التحرورومكتالمعرفة

.(اللهعبدبنمحمد)التبرفىى-



!05والمراجمعثرالمما..

هـ/ا554،الثالثةالطعة،الإسلاميالمكتب:بيروت،المصابيحمشكاة

.م8591

.(الرحمنعبد)وعدس(الد!محى)لوق

.م4891،وايليجون:نيو-سرك،النذرعلمأساسيات

.(أحمد)!ممعةابن

هـ.ا293،الثانيةالطعة،الاسلامىالمكتب:د!روت،الأيمان

.(أحمد)ليمعةابن

.م1991هـ/ا214،الكتبعالمدار:الرياض،الفتاوىمجموع

.(اطمدعبدجمابر)جابر

4،العربيةالنهضةدار؟القاهرة،الضخصيةنظريات - Iم8691هـ/ا.

.(عليبنالرحمنعبد)اطوؤىابن

الرابعة،الطعة،الاسلاميالمكتب:ليروت،التفسيرعلمفيالمسيرزاد

.م8791هـ/ا704

.(اللهعبدأبو)اطاكم

.(ناربخبدون)العرليالكنابدار:ليروت،المسندرك

.(حسنعليحسن)الحجاجي

الامامجامعة:الرياض،مطوعةكبردكعوراهرسالة،النربويةالقيمابنآراء

71،التربيةقسمالاجتماعيةالعلومكلية،الإ!ميةسعودبنمحمد 4 Sهـ

.م8691

.(عليبنأصد)حجرابن



..الرعر!النفسملم..!

هـ.7041،الأولىالطعة،للتراثالريَاندار:القاهرة،البار!فتح

.(الحالقعدبنالرحمنعبد)حجر-

رسالة،البلوغمرحلةفياسلاميةتربيةأولادهاتربيةفيالأسرةدور

الاسلامية،سعودبنمحمدالإمامجامعة:الرياض،مطبوعةغيردكتوراه

هـ.1141،التربيةقسم،الاجتماعيةالحلومكلية

.(أحمدالدبنمحى)حسبن-

الأولى،الطعة،المعارفدار:القاهرة،والدوافعالدافعيةفيدراسات

.م891

.(أحمدالامام)حنبل-

هـ.ا504،الخامسةالطعة،الإسلاميالمكتب:بيروت،المسند

.(عليرسمية)خليل-

الطبعة،للطاعةغريبدار:القاهرة،الحضانةمرحلةفىالنفسيالارشاد

.م0891هـ/ا054،الأولى

.(أمينرضافوزية)خياط-

المكرمة:مكة،تيميةابنالإسلامشيخعندالسلوكيةالتربويةالأهداف

.م8791هـ/8041،الأولىالطعة،المنارةمكتبة

.(قفاوو)الدسوني-

الطعة،الاسلاميالمكتب:ديروت،الأنسانحقيقةحولقرآنيةمفاهيم

.م8691هـ/ا604،الثانبة

.(عزتأحمد)واجح-

،عضرةالحاديةالطعة،المعارفدار:القاهرة،النفسعلمأصول



!..والمراجمعلرالمما..

م.9791

.(الرحمنعبدالفرجأبو)وجبابن-

هـ.ا382،الحديثةالرياضمكتبة:الرياض،والحكمالعلومجامع

.(سحقإ)رمزي-

.(تاريخبدون)الثالثةالطعة،المعارفدار:القاهرة،الفرديالنفسعلم

.(حسنفكري)ويَان-

.م8491،الثالثةالطعة،الكتبعالم:القاهرة،التدري!ر

.(السلامعبدحامد)ؤهران-

الطعة،الكتبعالم:القاهرة،،والمراهقةال!ولة)النمونفسعلم

.م2891،الخامسة

.وآخرون(t)سارنوف-

الطعة،الشروقدار:بيروت،)سماعيلالدينعمادمحمدترجمة،التعفم

.م8491هـ/ا454،الثانية

.(ناصربنالرحمنعبد)السعدي-

،الدحوىمطابع:القاهرة،المنانكلامتفسيرفيالرحمنالكريمتيسير

.م7791

.(لهدبنالعزفىعبد)السمد-

دكتوراهرسالة(مقارنةدراسة)،الاسلاميةالشريعةفىالمميزالصبيأحكام

العالىالمعهد،الأسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة:الرياض،مطوعةغير

هـ.اللتضاء،7.!ا
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.(أحمدبنمحمد)السفارفي

هـ/ا204،الثانيةالطعة،الخافقينمؤسسة:دمشق،البهيةالأنوارلوامع

.م8291

.(محمدبنالعزفىعبد)السلمان

الأولى،الطعة،المدينةمطابع:الرياض،القرارلدارللتأهبالأفكارمفتاح

هـ.ا13!ا

(.سويد)محمدنور

الطبعة،الاسلاميةالمنارمكتبة:الكوبت،للدلالنبويةالترببةمنهج
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